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Abstract 

 

Mitt syfte är att undersöka ”vita” svenska muslimers självbild i relation till omvärldens bild 

av dem i Sverige. Centrala frågor är: 

Hur identifierar sig de intervjuade? 

Hur beskriver de omvärldens bild av dem som muslimer? 

Hur hanterar de den beskrivna omvärldsbilden? 

Jag har intervjuat fyra män, varav tre är uppväxta i Sverige och en är växelvis uppväxt i Japan 

och Sverige med svenska föräldrar. Jag använder mig av ett postkolonialt teoretiskt 

perspektiv och använder mig av verktyg från detta fält. Jag har kommit fram till att 

informanternas identitetspositioner varierar situationellt och att de intervjuade förhåller sig 

till diskurser både hos den icke-muslimska omgivningen, diskurser hos andra muslimer och 

gentemot mig som intervjuare. Jag har sett att klädsel är en viktig markör för muslimsk 

identitet. Ett annat resultat av min studie som jag har sett är att de intervjuade använder sig av 

olika strategier för att bemöta stereotypa föreställningar från omvärlden. Det framkommer 

kritik mot media för att de inte utför sitt arbete vid skildringen av islam och muslimer och 

även kritik mot andra delar av samhället. 

 

Nyckelord: Vithet, muslimer i Sverige, muslimsk identitet 
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INLEDNING 

 

 

Bakgrund 

 

Jag kommer att beskriva synen på muslimer i Sverige och hur de ser på sig själva genom att 

intervjua fyra manliga svenskfödda ”vita” muslimer i Stockholmsområdet. (En av 

informanterna växte till en början upp utomlands med svenska föräldrar.) En del av mitt 

kunskapsmål är att upptäcka vilken kunskapsproduktion som informanterna upplever finns 

kring dem från samhällets sida och även att försöka visa deras egen självbild. Den generellt 

sett ensidiga synen på islam och muslimer är problematisk och ett aktuellt ämne. Jag anser att 

det finns ett stort behov av att nyansera de, som jag upplever det, mörka bilderna, speciellt 

efter flera terrorattentat och framväxandet av en terrororganisation, Islamiska Staten. 

Muslimer misstänkliggörs och klumpas ofta ihop till en enhetlig grupp i Sverige. Resultatet 

blir stereotypa beskrivningar av muslimer. 

 

Jag är själv muslim, jag har däremot inte blivit speciellt hårt drabbad av detta 

misstänkliggörande. Det kan bero på att jag i stort sett aldrig har burit kläder som signalerar 

en muslimsk identitet och jag är en liberal muslim, i bemärkelsen att jag än så länge inte har 

fastat och att jag har inte bett på bönematta tills nyligen och så vidare. Jag har ett förnamn 

och ett efternamn som inte kan kopplas till min muslimskhet. Däremot har jag fått frågor om 

varför jag inte äter fläsk till exempel och kring mitt mellannamn som skulle kunna förknippas 

med en muslimsk identitet, både bland barn när jag var yngre och även senare i livet. Jag har 

ett intresse både för frågor rörande diskriminering och religiösa frågor i allmänhet. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Mitt syfte är att undersöka vita svenska muslimers självbild i relation till omvärldens bild av 

dem i Sverige. Begreppet vita tycker jag är ett problematiskt begrepp men ändå nödvändigt 

för att fånga det faktum att mina informanter kan passera som svenskar, men också som 

muslimer beroende på klädsel i viss mån. De kan passera som svenskar till skillnad från 

många andra muslimer med mörkt hår och mörkare hudfärg. När det gäller omvärldsbilden av 

informanterna ser jag att deras vithet har stor betydelse, därför har jag valt att använda termen 

i min syftesbeskrivning.  I syftet kan frasen ”omvärldens bild” ge intrycket av en existerande 
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omvärldsbild av muslimer i Sverige, vilket inte är fallet. Jag har försökt att utröna 

omvärldsbilder så som informanterna beskriver dem, så att jag därigenom kan få syn på olika 

beskrivna omvärldsbilder. Jag är emellertid inte ute efter att visa upp en heltäckande ”sann” 

bild, varken av hur muslimer identifierar sig eller av omvärldsbilden utan jag belyser bara ett 

utsnitt av verkligheten. Jag försöker i detta utsnitt hitta mönster som återkommer eller 

faktorer som sticker ut. Alla mina informanter har konverterat till islam. 

 

Hur identifierar sig vita muslimer i Sverige som är födda i landet eller uppväxta med svenska 

föräldrar? Är det som muslimer, svenskar eller både och? Hur varierar det beroende på 

situation? Jag kan inte ge något generellt svar på dessa frågor, eftersom jag bara har intervjuat 

några personer. Så det finns säkert många andra svar än de jag tar upp i denna uppsats. Hur 

upplever de omvärldens identifikationer av dem, ser omvärlden främst deras nationella 

tillhörighet eller den religiösa? Hur påverkas de av omvärldens framställningar av islam och 

muslimer? Vad innebär det att vara muslim och vad innebär islam för intervjupersonerna? 

De viktigaste frågorna är:  

 Hur identifierar sig de intervjuade männen? 

 Hur beskriver de omvärldens bild av muslimer? 

 Hur förhåller de sig till den beskrivna omvärldsbilden? 

Dessa är de huvudsakliga frågeställningar jag försöker att besvara i denna studie och jag har 

brutit ner dessa i tre teman: förhandlingar om identiteten muslim, föreställningar om 

muslimer och hantering av omgivningens stereotypa bilder av islam och muslimer. Jag är 

medveten om att ens förhandlingar om identitet påverkas av hur omgivningen identifierar en 

och vice versa samt att de två sista rubrikerna går ihop. Jag har dock försökt att strukturera 

upp min diskussion enligt dessa teman. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Min studie har en postkolonial utgångspunkt och jag hämtar mina teoretiska verktyg från det 

postkoloniala fältet. Jag har inspirerats av Edward W. Said, en postkolonial teoretiker, som 

skrev boken Orientalism.
1
 Ett postkolonialt perspektiv innebär att även fast 

kolonialiseringsepoken är till ända, så lever fortfarande koloniala tankegångar kvar i 

västvärlden i synen på tidigare kolonialstater och även andra länder som nedvärderas i 

                                                 
1
 Said (1978) 2004. 
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förhållande till den västerländska normen. Det är fortfarande ett kolonialt tänkesätt som 

genomsyrar västvärldens uppdelning i ett ”Vi” i motsats till ett ”De”.
2
 Sverige har inte varit 

någon betydande kolonialmakt, men har ändå influerats och influeras fortfarande av koloniala 

diskurser gentemot ”De andra”. 

 

Said beskriver begreppet orientalism som den europeiska västvärldens bild av Österlandet 

som annorlunda. Orientalism, menar Said, är ett europeiskt påfund som bland annat 

innehåller en romantiserande och exotiserande bild av denna del av världen.
3
 Jag tolkar det 

som att orientalismen inbegriper större delen av de europeiska ”väst-länderna”.  Vidare 

beskriver Said att forskningsområdet orientalism grundar sig på en skapad geografisk, 

språklig, etnisk och kulturell enhet som benämns Orienten. Said menar att det helt saknas 

andra exempel inom akademin där man inom ett i stort sett fast geografiskt område bortser 

från historiska och språkliga skillnader.
4
  Sociologen Stuart Hall beskriver också hur 

orientalismen genom en uppsättning av idéer kunde förklara orientalens beteenden. Dessa 

idéer tillskrev orientalen en mentalitet etc. men viktigast av allt var att idéerna lät europén 

handskas med orientalen som ett fenomen i besittning av regelbundna kännetecken.
5
 Hall 

beskriver också hur utmaningen från islam gentemot Väst historiskt sett var väldigt 

betydelsefullt i skapandet av Västvärlden.
6
  

 

I analysen av materialet har jag även inspirerats av Mattias Gardells diskussioner om 

islamofobi. Gardell hänvisar också till Said, bland andra. Gardell tar upp hur västmakterna 

skapade ”De”-orientalerna i motsats till ”Oss” uttolkare. ”Vi” fylldes med mening i motsats 

till ”De”. Till detta medföljde motsatspar som Väst/Öst, förnuft/oförnuft, 

utvecklad/outvecklad, civiliserad/barbarisk och så vidare. Den muslimska världens 

underordning förklarades ha rasmässiga och kulturella orsaker.
7
 

 

Jag tittar i min studie på identitetsprocesser och situationsbundna identifikationer, hur dessa 

formas utifrån min postkoloniala utgångspunkt. I likhet med många andra etnologer betraktar 

jag identitet som något rörligt och föredrar därför begreppet identifikation i stället för 

                                                 
2
 Se Said (1978) 2004, Jfr även Loomba (2005) 2008. 

3
 Said (1978) 2004, s. 63. 

4
 Said (1978) 2004, s. 125-126. 

5
 Hall 1992, s. 297. 

6
 Hall 1992, s. 289. 

7
 Gardell 2011, s. 65. 
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identitet, som signalerar något fast. Identifikation framhäver något som är rörligt och kan 

växla, det framhäver det situationsbundna i hur människor identifierar sig.  I min 

undersökning framkommer t.ex. olika identifikationer som svensk, muslim, svensk muslim, 

man, pappa och så vidare. Jag har valt att intervjua vita personer som identifierar sig som 

muslimer, då vita tillhör den dominerande gruppen i världen. Denna grupp är intressant 

eftersom jag tror att de kan positionera sig olika i olika situationer, som svenska eller 

muslimer eller både och. Jag är medveten om att jag därmed exkluderar ”icke-vita” personer 

födda i Sverige. 

 

Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani och René León Rosales är verksamma 

inom fältet kritisk ras- och vithetsforskning i en svensk kontext. De beskriver hur vithet 

skapas genom inordnanden av människor i olika fack, där överheten får den mest fördelaktiga 

positionen.
8
  I boken Om ras och vithet i det samtida Sverige tar Hübinette, m.fl. upp hur 

”svenskhet” är nära sammanlänkat med ”vithet”. Det förutsätts en vithet för att passera som 

svensk, medan icke-vita kopplas till att vara ”icke-svenskar” menar författarna.
9
 Mina 

informanter, skulle jag säga, kan alla mer eller mindre ses som svenskar och de är alla vita 

och tillhör majoritetsbefolkningen som vita svenskar. I den orientalistiska diskursen tycks 

inte muslimsk identitet kunna inkluderas i vitheten med följd att informanterna blir 

markerade som annorlunda när deras muslimskhet blir synlig. Detta görs ofta utifrån 

stereotyper. Hall använder sig av begreppet stereotyper: dessa uppkommer i stora drag 

genom en kollaps av olikheter som leder till en ensidig beskrivning. Denna överdrivna 

förenkling anknyts sedan till ett subjekt eller en plats.
10

 

 

I min studie är även begreppet förhandlingar användbart och här har jag inspirerats av Pia 

Karlsson Minganti. Begreppet kulturella förhandlingar använder Karlsson Minganti för att 

beskriva processer varigenom människor kämpar för tolkningsföreträde. Hon hänvisar här 

också till Britt-Marie Thurén. Begreppet förhandlingar innebär en kamp om att få sina egna 

handlingar (iklädda ord eller ej) att bli viktiga i en given situation och att handlingarna 

påverkar andra människor.
11

  Begreppet förhandlingar visar hur intervjupersonerna i min 

studie på olika sätt aktivt förhåller sig till omvärldens förståelse och tolkningar av dem som 

muslimer. 

                                                 
8
 Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & León Rosales 2012, s. 16. 

9
 Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & León Rosales 2012, s. 11-36. 

10
 Hall 1992, s. 308. 

11
 Karlsson Minganti 2007, s. 18-19. 
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Metod och material 

 

Jag har använt mig av intervjuer som metod. Eva Fägerborg skriver att inom ämnet etnologi 

är intervjun den mest inarbetade metoden. Genom intervjuer framträder människors 

berättelser, bilder och tolkningar kring verkligheten. Jag är intresserad av bilden av 

verkligheten som muslimer själva beskriver. Fägerborg hävdar också att intervjuer ger ett 

erfarenhetsbaserat och mångbottnat material som är väl lämpat för tolkning och analys.
12

 

Vidare menar Fägerborg att denna metod har en unik tillgång, genom intervjuer går det att 

inhämta kunskap om människors liv, som bara kan fås genom personerna själva.
13

 Jag är just 

intresserad av muslimers egna bilder. Att hänvisa till vad andra har skrivit om muslimers 

självbilder riskerar bara att bidra till ytterligare påklistrade identiteter på muslimer som grupp 

och det vill jag inte medverka till. Däremot är jag medveten om att informanterna talar 

”genom” mig i denna uppsats, vilket innebär att jag har tolkat vad de har sagt och sorterar 

bort det jag tycker är irrelevant i förhållande till mitt syfte.  

 

En avgränsning som jag har gjort är att jag bara har intervjuat män. Avgränsningen motiverar 

jag med hänvisning till att flertalet av andra studier inom området inte har min empiriska 

fokus. Därmed får jag mäns berättelser och perspektiv kring hur det är att vara muslim i 

Sverige. 

 

Jag pratade med en bekant (nyckelinformant) om min uppsats och frågade om jag skulle 

kunna få tag i eventuella intervjupersoner genom honom. Det gick bra, fördelen med detta 

tillvägagångssätt gentemot att själv ta kontakt med moskéer är att det är lättare att få till 

intervjuer med just den urvalsgrupp som jag är ute efter. Problemet med att själv försöka leta 

upp ”vita” svenskfödda muslimer skulle vara kopplat till hur jag skulle ställa frågan. Risken 

är att det hela kunde uppfattas diskriminerande och det hade antagligen krävts mycket mer 

förklaringar kring syftet med min uppsats då. Nyckelinformanten som jag har valt att kalla 

Peter är en bekant till min mamma och mig sedan några år tillbaka. Jag brukar delta i ett slags 

religiösa möten regelbundet hemma hos honom eller i en moské, där vi bland annat ber och 

utför en slags meditationsövningar. Jag har träffat tre av informanterna tidigare. En av 

informanterna (Bosse) kan jag ha sett på de religiösa mötena tidigare men det är oklart 

                                                 
12

 Fägerborg (1999) 2011, s. 85. 
13

 Fägerborg (1999) 2011, s. 96. Jfr Bursell 1993, s. 26. 
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eftersom jag inte såg hans ansikte under intervjun, som gjordes per telefon. Intervjuerna 

skedde antingen i intervjupersonernas hem eller på deras arbetsplatser. Alla intervjuer 

spelades in via mobiltelefonen. Tre av intervjuerna gjordes på drygt en timme medan en av 

intervjuerna tog en och en halv timme ungefär. 

 

Jag följde en i förväg uppgjord frågelista i alla intervjuer. Exempel på teman som togs upp 

var kring identifikation, beskrivningar av omvärldens bild av intervjupersonerna och 

skillnader mellan begreppen islam och muslimer. Stämningen under intervjuerna var god. Jag 

känner Peter och Olof mer än de andra. Peter, Olof och Stefan vet jag att jag har träffat 

tidigare så det påverkade säkert stämningen.  Jag drabbades av avbrott av olika grad i 

intervjuerna, så som sker i livet. Hos en av informanterna kom barnen och avbröt en hel del. 

Vi fick också byta plats under intervjuns gång. Denna intervju blev väldigt lång, dels av förut 

nämnda skäl men också för att jag själv inte visste om/hur mycket jag skulle avbryta honom 

för att komma tillbaka på rätt spår. Begränsningen med att intervjua per telefon är att samtalet 

ibland störs av dålig mottagning eller att informanten och jag pratar i munnen på varandra.  

 

Förutom vissa avbrott och andra hinder så flöt intervjuerna på bra generellt sett. Jag lyckades 

få igång ett samtal med alla informanter vilket ledde till ett digert material. Som det brukar 

vara under samtal generellt mellan människor så ledde diskussionerna in på andra spår och 

jag ställde också följdfrågor. Jag lyckades ändå återkomma till mina frågor från listan. Jag 

upplevde det som att Bosse förhöll sig avvaktande i början av intervjun med mig.  Intervjun 

som gjordes per telefon trodde jag inledningsvis skulle bli väldigt kort, då jag fick relativt 

korta svar. Jag lyckades ändå få igång längre samtal kring senare intervjufrågor med Bosse så 

att intervjun blev omfattande i slutändan. Stefan pratade ganska långsamt och eftertänksamt 

och det blev också en lång intervju, det var den första i ordningen. Intervjun med Olof var 

givande med en del skratt och den flöt på bra med bara något mindre avbrott. Intervjun med 

Peter gjordes i moskén, där han arbetar bland annat. Förutom vissa avbrott var det en intervju 

där Peter gav väldigt tydliga svar för det mesta. Jag tolkar det som att han är van med 

intervjuer, då han är en offentlig person. Då han också har en tjänst som lärare är han säkert 

van vid att vara pedagogisk.  Jag upplevde det som att alla intervjupersonerna hade 

förtroende för mig, det var bara litet trevande i starten i telefonintervjun med Bosse. 

 

Jag har inte transkriberat alla intervjuer fullständigt. I stället har jag lyssnat igenom större 

delen av materialet flera gånger och fokuserat på att transkribera det som berörde mina 
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teman. Jag är medveten om att jag i och med denna metod kan ha missat en del information, 

men anser ändå att jag har fått en tillräcklig bild kring mina teman.  Även i slutskedet av 

uppsatsen återvände jag till materialet och lyssnade igenom utvalda delar ytterligare en gång 

för att få till ett bättre sammanhang i uppsatsen. 

 

Reflexivitet 

 

 Att jag själv är muslim bidrar till mitt intresse för denna religion och dess utövare samt till 

ett engagemang för att visa upp andra bilder än de vanligt förekommande i media. Att jag 

själv är muslim betyder också att jag är i en sorts ”insider”-position. Jag kommer ändå ”stå 

delvis utanför” eftersom jag inte har drabbats lika tydligt av den negativa bilden av muslimer 

som mina informanter, samtidigt som jag ändå är muslim. Alla mina informanter har fått utstå 

negativa kommentarer baserade på fördomar, medan jag inte kan komma på att jag har fått 

utstå sådana. En av förklaringarna tror jag kan vara att jag nästan aldrig har burit kläder som 

kan kopplas till en muslimsk identitet. De flesta av mina informanter har burit kläder som kan 

kopplas till deras muslimska identitet i olika hög grad genom åren. Detta tror jag gör att de 

lättare identifieras som muslimer av omgivningen och därmed riskerar att sammankopplas 

med fördomar kring islam och muslimer.   

 

Jag känner flertalet av informanterna. En fördel med att känna informanter är att det blir 

lättare att genomföra en intervju. Det kan gå snabbare att etablera ett ömsesidigt förtroende.  

En nackdel kan vara att jag missar information i intervjuerna. Informanterna kanske skulle ha 

förklarat mer om en person som inte var muslim skulle ha intervjuat dem. Nu kanske de tog 

för givet att jag kände till en del saker som jag inte känner till. Jag kan som forskare 

omöjligen veta genom vilka perspektiv de intervjuade betraktar mig. Både forskaren och 

intervjupersonerna är upptagna med att kategorisera motparten.
14

 Kanske skulle de gentemot 

en icke-muslimsk forskare också ha hamnat ännu mer i försvarsposition för att markera vad 

islam verkligen står för och inte står för, i ett ”tal” till icke-muslimer generellt.  

 

En annan fördel med att vara insider kan ha varit att de kände sig trygga med att berätta mer 

kring synen på identitet, omvärldsbild och så vidare än om det hade varit en intervjuare med 

annan religiös bakgrund. Då kanske de skulle ha känt ett behov av att försvara sin religion 

inför en tänkt ”publik” med annan religiös tillhörighet. Jag ställde en del ledande frågor till 

                                                 
14

 Jfr Farahani 2010. 
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informanterna exempelvis kring om de identifierar sig själva som muslimer, svenskar eller 

både och. Trots att jag gav det sistnämnda alternativet, så kanske det gav ett intryck av att de 

var tvungna att välja antingen svenskar eller muslimer som identifikationer.  Det sistnämnda 

alternativet kan ha kommit litet i skymundan.  

 

Presentation av intervjupersoner 

 

De flesta av informanterna ”blev” muslimer i vuxen ålder, medan en blev muslim i 

tonårsåldern. Anledningen till citationstecknet är att de flesta av informanterna tyckte det var 

problematiskt med konvertit-begreppet. Det lyftes fram ett alternativt begrepp, att ha 

reverserat
15

 till islam, att ha återvänt. Det framfördes en rent språklig invändning mot 

begreppet konvertera, att det låter fult. Det framkom också en invändning baserat på att 

begreppet inte förklarar förloppet korrekt eftersom det inte var en medvetet uttänkt plan att 

bli muslim för den intervjupersonen. 

 

Det är inte så stor åldersskillnad mellan informanterna. Stefan föddes 1970 och arbetar som 

vårdare på en daglig verksamhet för individer med funktionshinder. Han växte upp både i 

Japan, där han gick i internatskola och i Sverige med svenska föräldrar. Han kommer från en 

frikyrklig missionärsfamilj och är gift med en kvinna som inte är muslim. 

 

Olof föddes kring decennieskiftet mellan 60- och 70-tal och är verksamhetssamordnare på ett 

företag som sysslar med personlig assistans. Olof kommer från en i stora drag ateistisk 

familjebakgrund. Han har studerat på en arkitektutbildning i USA, men fullföljde inte hela 

utbildningen. Han har tidigare jobbat inom nykterhetsrörelsen bland annat. 

 

Bosse föddes i början av 1970-talet, är banktjänsteman och är den av informanterna som blev 

muslim i tonåren. Det var i Turkiet som han konverterade under en semesterresa. Han har 

även studerat i Egypten, är gift med en muslimsk kvinna. 

 

Peter stack ut litet åldersmässigt då han föddes 1958. Han är imam, tjänstledig lärare och 

verkställande direktör på ett företag. Peter är också en offentlig person som har varit med en 

hel del i media. Han blev muslim redan 1980 och kommer från en icke-religiös familj. Han 

har bott mycket utomlands under sitt liv. 
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Tidigare forskning 

 

Den här studien ansluter sig till det forskningsfält som undersöker muslimsk identitet. Jag har 

därför avgränsat min genomgång av tidigare forskning till detta fält. Jag har tittat främst på 

etnologiska studier som har gjorts, då jag själv skriver inom denna disciplin, men jag har 

även med en religionssociologisk avhandling. Framför allt har jag intresserat mig för studier 

som undersöker muslimska identifikationsprocesser i relation till omgivningens blick. Jag 

tittar i min studie på identitetsskapande i förhållande till diskurser bland andra muslimer och 

till diskurser i samhället. Etnologen Jenny Ask har skrivit en avhandling där hon tittar på 

moderskapets villkor och betydelser hos muslimska kvinnor. Hon beskriver att hennes studie 

ansluter till modern moderskapsforskning, som vill visa hur moderskap påverkas av 

exempelvis rasifierings-, etnicitets-, religions- och könsrelaterade faktorer.
16

 Studien bidrar 

till ett forskningsfält som är under utveckling- kring mödrars egna upplevelser av 

identifikationsprocesser och moderskap
17

. Tre centrala teman som Ask lyfter fram kring 

kvinnornas moderskap är ”betydelsen av kön, betydelsen av religion och betydelsen av 

plats”.
18

 

 

Jag belyser mina intervjupersoners beskrivna omvärldsbilder och hur de förhåller sig till 

dessa. Ask skriver om ”kvinnornas modrande-praktiker” både i förhållande till islam och i 

förhållande till samhället generellt.
19

 Ask beskriver hur kvinnorna i hennes studie blir 

”markerade som annorlunda” i vardagen och deras förhållningssätt till denna markering.
20

  

Jag vill med min studie visa hur mångtydig innebörd begreppet islam har och att olika 

muslimer lever på olika sätt. Jag vill också problematisera diskursen kring att en muslimsk 

identitet inte kan inrymmas i en ”svenskhet”. En annan forskare inom ämnet etnologi, David 

Gunnarsson har skrivit en artikel i antologin Orienten i Sverige- Samtida möten och 

gränssnitt som har titeln Visningar i moskén- Mänsklighet och sätt att vara människa. Där 

undersöker han hur guiderna i en Stockholmsmoské beskriver islam och moskébesökarnas 

frågeställningar. Gunnarsson belyser olika möjliga identitetspositioner som guiderna och 

besökarna kan anta. Han tittar även på hur guiderna och besökarna förhåller sig till olika 
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 Ask 2014, s. 12. 
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 Ask 2014, s. 13. 
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kategoriseringar som ’svensk’, ’muslim’ eller ’ den muslimska världen’. Gunnarssons avsikt 

med studien är att dekonstruera dessa kategoriseringar.
21

 

  

Jag hoppas med min uppsats kunna bidra med en religiös aspekt till den etnologiska 

forskningen, för att jag kommer både att belysa ”svenskhet” och islam. Karlsson Minganti 

studerar i sin etnologiska avhandling unga muslimska kvinnor i Sverige, det rör sig om 

utlandsfödda kvinnor. Hon tar upp hur de unga kvinnorna blir betraktade som ”de Andra” av 

majoritetssamhället.
22

 Karlsson Minganti använder i likhet med mig postkolonial teori som 

utgångspunkt i sin avhandling.
23

 Hon påpekar att hon genom sin avhandling bidrar till både 

etnologiämnet och genusvetenskapen genom att lyfta fram religionens betydelse. Karlsson 

Minganti menar att delar av etnicitetsforskningen inte ser till de religiösa aspekterna.
24

 

Karlsson Minganti frågar sig i studien bland annat hur de unga tjejerna skapar mening i att 

vara muslimer i allmänhet och att vara kvinnor i synnerhet.
25

 Det påminner till viss del om 

mitt syfte: att undersöka muslimers självbild i förhållande till omvärldsbilden. I min studie 

handlar det dock om män över 40 år. 

 

Mitt kunskapsmål är att nyansera den generellt sett ensidigt negativa bilden av islam och 

muslimer, som jag upplever dominerar i Sverige. Karlsson Minganti beskriver tjejernas motiv 

till att medverka i studien: att ändra på den negativa bilden av islam. I stället för en bild av 

islam som en förtryckande, gammalmodig och fientligt inställd religion, ville hennes 

informanter visa på kompatibiliteten mellan islam och demokratiska värden.
26

  

Jag intervjuar män och tittar främst på intervjupersonernas identitetsskapande i förhållande 

till omgivningen och till andra muslimer, men har inte fokus på konversionen i sig. 

Madeleine Sultán Sjöqvist har skrivit en religionssociologisk avhandling där hon undersöker 

hur kvinnliga konvertiter söker mening runt sin religiositet. Hur dessa svenska kvinnor förstår 

sin konversion och vilken betydelse det har ”att leva som konvertit i ett västerländskt 

sekulariserat samhälle”.
27

  Hennes syfte är ”att öka förståelsen för hur ’levd religiositet’ tar 

sig uttryck bland kvinnor i ett senmodernt samhälle”.
28

  

                                                 
21

 Gunnarsson 2006, s. 146. 
22

 Karlsson Minganti 2007, s. 12-13. 
23

 Karlsson Minganti 2007, s. 11-51. 
24

 Karlsson Minganti 2007, s. 15. 
25

 Karlsson Minganti 2007, s. 11-51. 
26

 Karlsson Minganti 2007, s. 11-51. 
27

 Sultán Sjöqvist 2006, s. 15. 
28

 Sultán Sjöqvist 2006, s. 55. 



 

11 

 

 

Jag undersöker också förhållandet mellan intervjupersonernas självbild och stereotypiseringar 

som kommer från omgivningen, gällande muslimska män i Sverige. Jag fokuserar min studie 

på vita män. Etnologen Anna Månsson McGinty har studerat kvinnor i USA och Sverige som 

konverterat till islam. Hon belyser problem kring kvinnornas självbild i förhållande till 

negativa stereotyper från den amerikanska respektive svenska allmänheten gentemot religiösa 

personer allmänt och speciellt gentemot muslimska kvinnor.
29

 Jag lägger som sagt inte själva 

konversionen som tyngdpunkt i min studie utan diskuterar informanternas liv i allmänhet med 

fokus på nuet. När det gäller Månsson McGintys studie upplever jag att hon lägger stort fokus 

på kvinnornas konversionsfas.
30

 Även hur mina informanters klädsel kan få omgivningen att 

reagera på olika sätt berör jag i min studie. Månsson McGinty tar också upp hur klädseln blir 

till en markör för hennes informanters muslimska identitet.
31

  

 

Disposition 

 

Jag har delat in uppsatsen i tre olika empiriska kapitel. Kapitel 2 har jag benämnt 

Förhandlingar om identiteten muslim. Där tittar jag på informanternas identitetsprocesser och 

fokus ligger på identitetspositionerna svensk och muslim. Även andra identitetspositioner 

framkom i intervjuerna. Frågor som är i centrum är: Hur ser du främst på din identitet, är det 

som svensk eller muslim eller både och kanske? Vad innebär det att vara muslim för dig?  

 

I kapitel 3- Föreställningar om muslimer- studerar jag omgivningens diskurser i synen på 

islam och muslimer samt negativa stereotyper som diskurserna innehåller. Centrala frågor i 

kapitlet är:  

 Hur upplever du den icke-muslimska omvärldens bild av dig i Sverige?  

 Är det skillnad på hur islam kontra muslimer porträtteras, tycker du? 

 

I kapitel 4 - Att hantera omgivningens stereotypa bilder av islam och muslimer- behandlar jag 

hur intervjupersonerna förhåller sig till tillskrivna identiteter och negativa stereotyper från 

omgivningen. Hur bemöter de dessa föreställningar? Jag beskriver olika strategier för det här. 
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I kapitel 5- Sammanfattning- summerar jag viktiga resultat av min studie, återkopplar till mitt 

syfte och mitt kunskapsmål och berättar hur jag tycker det har gått i arbetet med att besvara 

syftet och kunskapsmålet. 
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KAPITEL 2: FÖRHANDLINGAR OM IDENTITETEN MUSLIM 

 

 

I det här kapitlet tittar jag på olika identitetspositioner som intervjupersonerna beskriver, 

vilka varierar mellan olika situationer. Min fokus har varit på identitetspositionerna svensk 

och muslim. Under intervjuerna har det dock framkommit andra identitetspositioner som jag 

kommer beskriva längre fram i kapitlet. Begreppet kulturella förhandlingar använder 

Karlsson Minganti för att beskriva processer varigenom människor kämpar för 

tolkningsföreträde.
32

 Jag studerar förhandlingar som görs dels mellan intervjupersonerna i 

förhållande till omvärlden, dels i förhållande till andra muslimer och dels i förhållande till 

mig som intervjuare och till de frågor som jag ställer. Några centrala frågor som jag ställde 

till intervjupersonerna var: 

 Hur ser du främst på din identitet, är det som svensk eller muslim eller både och 

kanske? 

 Vad innebär det att vara muslim för dig? 

Den första frågan resulterade dels i ett motstånd som förhandlades fram gentemot mig som 

intervjuare och mot omvärlden, dels så kom andra identitetspositioner fram som jag inte hade 

frågat om. Det uppstod en förhandling om vem som skulle ha rätt att tolka 

intervjupersonernas identifikation. Att vara muslim innebar för intervjupersonerna bland 

annat en acceptans, ”ett sätt att bli människa på” och en gemenskap.  

 

Svensk och muslim, inget motsatsförhållande 

 

Följande fråga ingick i mitt ”frågebatteri” till intervjuerna kring hur informanterna 

identifierar sig: Är det som svenskar i första hand eller muslimer, alternativt både och? 

Varierar det beroende på situation? Jag ställde denna fråga för att jag tyckte det var intressant 

med dessa eventuellt åtskilda eller förenade identitetspositioner, svenskhet och muslimskhet. 

Jag tyckte också det var intressant med att intervjupersonerna å ena sidan som vita tydligt 

tillhör majoritetsbefolkningen i detta land, men som muslimer minoriteten. Hübinette m.fl. 

beskriver hur det sätts likhetstecken mellan svenskhet och vithet, medan de som inte är vita 

inte ses som svenskar.
33

  Hur detta potentiella spänningsfält kan yttra sig? För egen del har 

jag svårt att svara på denna fråga. Jag är född och uppväxt i Sverige, men jag har också varit 
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muslim hela livet. Det varierar beroende på situation hur jag identifierar mig. Jag har förstått i 

efterhand att denna frågeställning är problematisk, då den ger intryck av att de måste 

identifiera sig som antingen det ena eller andra och att identifikationerna därmed skulle vara 

oförenliga. Visserligen lägger jag till alternativet både och, men det blir ändå en riktad fråga. 

 

Peter identifierar sig som både muslim och svensk, men lägger till att han aldrig egentligen 

känt sig speciellt svensk. Han är dock född och uppvuxen i Sverige och är svensk sedan 

generationer tillbaka: 

 

P: Men jag har väl aldrig egentligen känt att det är en speciellt stor eller viktig del av min 

identitet, vare sig innan jag blev muslim eller efteråt. Jag är svensk, alltså jag har ett svenskt 

pass, jag har inget annat medborgarskap i något annat land. /Och så är jag muslim då sedan 

1980 och det är på sätt och vis en större del av min identitet, så jag är kanske muslim först 

och svensk sedan.../ Men det betyder inte att jag inte är hundra procent svensk. Jag är 

hundra procent svensk och hundra procent muslim. 

 

Peter menar att det inte växlar mellan att han identifierar sig mest som muslim eller mest som 

svensk. Peter fortsätter senare med att säga att ”dels så ser jag egentligen inget som helst 

motsatsförhållande mellan de här två och därför finns det väl heller inget större behov av att 

växla mellan identiteterna”.
34

 

 

Jag ser här en ambivalens i Peters svar. Å ena sidan upprepar Peter att han har svenska rötter 

och är svensk medborgare medan han å andra sidan aldrig har känt sig speciellt svensk. Han 

både markerar och tar avstånd från sin svenskhet, är min tolkning. Vidare berättar Peter att 

han är muslim sedan 1980 och att det är en större del av hans identifikation. Han konkluderar 

med att han i första hand är muslim och i andra hand svensk. Jag tycker mig här se att efter en 

inledande ambivalens, så vill Peter ge mig ett tydligt svar på min problematiska, riktade fråga 

vilket kanske leder till att han rangordnar sina identifikationer. Jag ser också ovanstående 

svar från Peter som en förhandling gentemot mig och min konfliktpräglade fråga i olika steg, 

en motståndshandling. Peter identifierar sig som både svensk och muslim. Så kategorierna 

svensk och muslim sammanfaller och överlappar varandra, betoningen ligger på både och 

snarare än antingen eller. Även Olof gör motstånd mot min uppdelande fråga kring 

                                                 
34

 Intervju 4: Peter, 2015-04-24. 



 

15 

 

identifikationen svensk eller muslim. Nedanstående citat är en del av svaret på frågan för 

Olof: 

 

O: Ja, det är både och. 

O: Jag är svensk. 

O: Jag är muslim. 

O:/ Jag relaterar jättemycket med vissa svenskar och jag relaterar jättelitet med vissa 

muslimer…/ 

D: Så du är svensk muslim, skulle man kunna säga i stället? 

O: Ja, precis. 

D: Nej, och jag menar egentligen inte heller att ställa dem som motpoler. 

O: Nej, det förstår jag att du inte menar, men många gör det. 
35

 

 

Jag ser här, precis som i Peters fall, ett motstånd mot min styrda fråga. Dessutom vill inte 

heller Olof ställa identifikationen muslim mot svensk, utan ser sig som svensk muslim. Alltså 

handlar det även hos Olof om överlappande identifikationer. 

 

Sammanfattningsvis så förhandlar båda informanterna här ett motstånd mot min styrande 

fråga. De ser sig som både svenskar och muslimer snarare än antingen eller. 

 

Andra identitetspositioner 

 

Det framkommer även andra möjliga identitetspositioner i intervjuerna. Här tar jag upp några 

av dessa. 

 

Stefan berättar hur hans självbild är blandad, kan variera i olika situationer: 

 

S: Svår fråga, ja. Identitet /.../ Ja, det är väl någon blandning. Men, ja, svensk människa.  

Gudstroende muslim, ja, blandat. Pappa, är också en identitet, fotbollstränare också.
36
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Stefan svarade här på min fråga kring muslimsk respektive svensk identifikation. Han 

markerar här för mig att han är både svensk och muslim, samtidigt som han vill lyfta fram 

andra möjliga identitetspositioner. Här ser jag, som jag tagit upp tidigare, återigen ett 

motstånd mot min styrande fråga genom att Stefan markerar både och i sin identifikation i 

stället för åtskilda identifikationer, dessutom för han fram andra positioner som jag inte 

frågade efter. 

 

Peter tycker att ur en aspekt så växlar hans identifikation, men ur en annan aspekt inte: 

 

D: /.../ kan det variera förresten hur du ser på dig, din identitet, beroende på situation 

kanske? 

P:/ Det är klart att olika delar av min identitet, men då talar jag mer om pappa. Jag är man, 

eller make, jag är son, jag är bror eller för den delen elev kanske, men på det sättet så 

varierar min identitet.../
37

 

 

Här kommer helt andra identitetspositioner fram som han har gemensamt med i stort sett alla 

människor, alla relaterade till att vara människa som jag ser det. Peter ser även en annan 

aspekt av begreppet identitet. Han menar att vi människor har ett ”jordiskt jag” och ett 

”himmelskt jag”, ett ”ego” och en ”själ” uttryckt med andra ord. Identiteten ligger i egot, 

fortsätter Peter, självbilden alltså, som vi har skapat själva runt omkring oss. Medan det finns 

en essens inom oss, den andliga identiteten. Peter menar att där sker en ständig växling 

mellan att vara närmare vår djuriska natur eller närmare vår himmelska natur, vilket är 

situationellt betingat. 

 

Här tar alltså de intervjuade upp andra möjliga identitetspositioner än at vara svensk eller 

muslim. Även en annan aspekt framkommer när det talas om vårt ”ego” och vår ”själ”, att det 

ständigt växlar mellan dessa identifikationer, enligt Peter. 

 

Att identifiera sig som människa 

 

Under denna rubrik kommer jag att belysa hur intervjupersonerna förhöll sig till min styrande 

fråga- om de identifierar sig som muslim, svensk eller bådadera? Jag gav de i och med denna 

fråga bara ett begränsat antal möjliga identitetspositioner, men svaren utmynnade även i 
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andra identitetspositioner. Återigen skulle man kunna se det här som en förhandling om 

tolkningsföreträde. I stället för att jag som intervjuare ramar in deras möjliga 

identitetspositioner så svarar de med andra möjliga identifikationer. 

  

I intervjun med Peter beskriver jag en lång lista med kriterier för att bli accepterad som 

svensk, bland annat kring födelseland, blodsband med mera. Peter konstaterar som svar att 

han uppfyller alla de kriterierna: 

 

P: Men jag menar för mig själv, för min självbild så är det nog: Jag är människa först och 

främst.
38

 

 

Peter beskriver sin självbild: Att han ser sig som människa först och främst. Jag ser här 

ytterligare ett motstånd som förhandlas gentemot min riktade fråga om hur han identifierar 

sig. Jag har tidigare nämnt att Peter svarar med att han identifierar sig som både muslim och 

svensk. Här gör han motstånd genom att svara med en helt annan kategori, en universell 

kategori som han delar med alla människor. Olof säger här att för honom är muslim ”ett sätt 

att bli människa på”: 

 

O: För många muslimer är muslimer en kultur, det är jag född i. Det handlar om mat och 

kläder och det handlar om språk. För mig handlar inte muslim om det alls utan det handlar 

om ett sätt att bli människa på.
39

 

 

Han tar också upp ordet människa, visserligen ur ett annat perspektiv, nämligen vad det 

innebär för honom att vara muslim. Men diskussionen mellan mig och Olof börjar i detta 

skede av intervjun med min fråga om muslimskhet respektive svenskhet. Sedan utvecklar sig 

det till Olofs resonemang ovan. Så jag tycker mig även här kunna se att Olof introducerar 

ytterligare en möjlig identitetsposition gentemot min inramande fråga, kategorin människa. 

Detta gör han samtidigt som han likställer att vara muslim med att bli människa. Jag tolkar 

det som att Olof kopplar islam till något som är allomfattande. 
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I det här avsnittet har det kommit fram en annan identitetsposition som är mer övergripande 

och som delas med alla andra människor, att vara människa. Det har också dragits ett 

likhetstecken mellan att vara muslim och att bli människa. 

 

Identitetspositioner växlar mellan situationer och platser 

 

Identitetspositioner kan växla mellan olika platser, som en arbetsplats eller mellan olika 

länder. Även olika situationer kan medföra olika positioner. 

 

Både Stefan och Olof menar att deras identifikationer växlar beroende på situationer och 

platser. Stefan exemplifierar med sin arbetsplats. Han arbetar som vårdare på en daglig 

verksamhet för personer med funktionshinder. Där ska de anställda i princip inte prata om 

sådant som inte rör arbetet, utan ha fokus på deltagarna (brukarna). Jag tolkar det här som att 

Stefan därför i princip inte kan prata om islam på arbetsplatsen, det finns inget utrymme för 

det. Stefan menar vidare att alla på arbetsplatsen emellertid vet om hans religiösa tillhörighet. 

 

Olof förklarar skillnaden i en viss fråga beroende på kontext: I Sverige ställs frågan hur det är 

möjligt att vara svensk och muslim, därför att det finns en föreställning om att islam skulle 

vara en arabisk religion, menar Olof. Det är svårt för frågeställaren att få det att gå ihop, 

fortsätter han. Däremot i ett muslimskt land skulle frågan ”Vem är du och var kommer du 

ifrån?” ställas av nyfikenhet på Olof som muslim. 

 

Olof tar midsommarmåltider med mamma som exempel på växlande identifikationer. Han 

menar att det är lättare att känna sig som svensk än som muslim vid denna begivenhet. 

Däremot, när det blir dags att inta alkohol, påminns han om islam där det inte är tillåtet. Här 

skulle midsommarfirandet kunna ses som en situation (en svensk tradition) som aktiverar en 

aspekt av svenskhet som inte kan inkluderas i hans muslimska identifikation. Sedan sker en 

situation i midsommarfirandet då han påminns om att han är muslim, han får inte dricka 

alkohol. Detta brukar annars ingå i ett svenskt midsommarfirande.  

 

Här har jag visat att identifikationer är rörliga, de kan skifta beroende av platser och 

situationer. Samma fråga kan ställas i Sverige av en orsak, medan den i ett muslimskt land 

ställs av helt andra anledningar, avsikten beror på plats. 
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Förhandlingar om nationalitet och religiositet 

 

I anknytning till min frågeställning kring identifikation skapas diskussioner kring religiositet 

respektive nationalitet. Är de identifikationerna åtskilda eller går de att förena? 

 

Jag frågar Olof om hans identifikation, som svensk, muslim eller både och. Olof svarar: 

 

O: Det är nästan som att, hur kan du vara både människa och svensk? 

O: Det är helt olika saker man pratar om, så för mig ligger muslim på /.../. Det är människa, 

den nivån, inte nationell nivå. 

O: /Och dessutom, när man ställer svensk mot muslim, som ofta görs i samhället. /.../ Det 

ställs mot varandra. Det är också fel.../  

/ en religiös identitet har ingenting med nationalitet att göra.../
40

  

 

Jag tycker mig kunna se en ambivalens hos Olof i likhet med Peter, gällande nationell 

respektive religiös identifikation. Å ena sidan identifierar sig Olof både som svensk och 

muslim, medan ur en annan aspekt så skiljer han tydligt den religiösa identiteten från den 

nationella. Jag avslutar genom att fråga Olof om han alltså är svensk muslim. Olof skrattar 

och ger ett jakande svar. Jag ifrågasätter att det är så viktigt med nationalitet i Sverige i 

samtalet med Olof. Han svarar så här: 

 

O: Men samtidigt så är det viktigt därför att vi människor måste snabbt identifiera oss med 

vår omgivning. Vi måste veta var vi har allting. Var sak har sin plats och där är nationalitet 

en av de kategorierna som får oss att sätta saker i ett fack, så att vi kan närma oss det. Så jag 

tycker också att det är viktigt, jag frågar faktiskt också: Var kommer du ifrån? Jag tycker att 

det är intressant/.../ Det ger mig litet mer kunskap om den personen faktiskt. 
41

 

 

Olof motsätter sig alltså mitt ifrågasättande genom att hävda att människor behöver 

kategorisera för att förstå, var sak har sin plats. Därför är det viktigt med nationalitet, menar 

han. Olof menar också att religiositet och nationalitet ligger på helt olika plan. Som tidigare i 

ett annat sammanhang så påpekar Olof även här att muslim är detsamma som att vara 
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människa. Vi diskuterar också nationalitetens betydelse i Sverige och Olof tycker att den 

kategorin är viktig för att vi ska kunna förstå vår omvärld. 

 

Alltså: här framkommer en ambivalens mellan en religiös och en nationell identifikation. 

Dessa går att förena men samtidigt är de tydligt åtskilda enligt Olof. Religiositet är inte 

sammankopplat med nationalitet, menar han. Vidare menar Olof att nationalitetsbegreppet är 

ett viktigt verktyg för förståelse av omvärlden. 

 

Innebörden av islam/ att vara muslim 

 

Förhandlingar sker inte bara gentemot en icke-muslimsk omgivning utan identifikationen 

muslim förhandlas också gentemot andra muslimer, vilket jag kommer att belysa under denna 

rubrik.  Jag kommer också beskriva ett förhållningssätt från en av intervjupersonerna 

gentemot förväntningar på hur muslimer förväntas bete sig/ agera.  

 

Ask hänvisar i sin avhandling om muslimska kvinnor till Jonas Otterbeck, hur han beskriver 

en social muslimsk identitet. Den innefattar muslimer som tillhör gruppen muslimer, men 

som kan göra islam på olika sätt. De kan helt enkelt förhålla sig på olika sätt till hur beteendet 

bör se ut enligt islam.
42

 Jag anknyter här också till min andra centrala fråga, vad det innebär 

att vara muslim för intervjupersonerna. Jag frågade Bosse om hur han menar med att han är 

liberal muslim. Bosse svarade på denna fråga genom att ta ett exempel på hur han förhåller 

sig till diskurser inom islam. Han exemplifierar med ”synen på homosexualitet” där han 

menar att ”många muslimer bara accepterar” /.../ ” att man inte accepterar homosexualitet”. 

Bosse menar att denna acceptans sker för att det finns en föreställning av att inte heller andra 

muslimer gör det. Bosse fortsätter: 

 

B: Och sedan när man börjar skrapa på det så märker man att: Nej, men det är inte den 

åsikten andra har.../  

 

Här ser jag att Bosse beskriver en diskurs inom islam där det finns en föreställning bland 

många muslimer att andra muslimer inte tycker att homosexualitet är okej. Därigenom dras 

slutsatsen att det är därför inte ”jag själv” tycker det är okej heller. Bosse menar att denna 

föreställning inte överensstämmer med verkligheten. Han för alltså fram en motdiskurs här, 
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som jag ser det. Bosse lyfter även fram ett personligt exempel. Han berättar om sin bror som 

”kom ut” med sin homosexualitet för ett antal år sedan. Till en början hade Bosse svårt att 

förlika sig med den situationen för att sedan inse att brodern levde ett bra liv och att det inte 

fanns något hinder enligt islam för broderns sexuella läggning. Här ser jag att Bosse ändrade 

synsätt på broderns sexualitet och hänförde till att islam tycker det är okej. Bosse fortsätter 

med att tala om en schablonbild: 

 

D: Du menar att du tänker inte som den där fantombilden. 

B: Som schablonbilden av vad man ska tänka som muslim. Och till exempel med 

homosexualitet så blir det lätt så att alla accepterar det när det händer. Men man låtsas som 

att man inte tycker att det är bra. 

B:/ Alla muslimer i allmänhet förväntas ha negativa åsikter om homosexualitet, till exempel. 

Men i själva verket märker man, det har man inte alltid när det verkligen gäller.../
43

 

 

Jag tolkar det förstnämnda Bosse säger om ”schablonbilden” som att där handlar det om 

diskurser hos omgivningen, men det skulle också kunna vara så att Bosse menar att muslimer 

själva förväntar av andra muslimer en negativ inställning till homosexualitet. Jag frågar Peter 

vad det innebär att vara muslim för honom, han svarar då: 

 

P: Det innebär att man accepterar, egentligen, saker som de är. 

P: Men ändå på något sätt så är /.../ alltså för mig att vara muslim, det är mer att man slutar 

att sträva emot på något sätt. 

P: Man tar saker som de är, man säger okej, så här är det och det kan jag leva med. 

P: Alltså att det finns en Gud /.../ Syftet med vår existens och allting. 

P: Ja, det är som den här bönen man använder i tolvstegsmetoden: Gud ger mig sinnesro att 

acceptera det jag inte kan förändra. 

P: Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. 

P: För mig är det väldigt mycket islam. Det är väldigt muslimskt för mig.
44

 

 

Peter menar alltså i stora drag att islam för honom innebär en acceptans kring livet, att godta 

det som inte går att ändra på, att ha styrkan att förändra det som behövs förändras och att 

kunna göra valet mellan dessa två. Peter fortsätter med att beskriva hur han praktiserar islam: 
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P: Jag tycker dessutom väldigt mycket om sufismen, som är den andliga aspekten av islam, så 

jag på ett sätt kanske man skulle kunna säga: gör mer än det allra nödvändigaste om man 

uppfattar islam som att man ska be fem gånger om dagen och fasta i Ramadan och så är det 

inte så mycket mer, så kanske jag försöker /.../  utöka det, jag utövar min andlighet även 

utanför gränserna för det som är absolut minsta för att uppfylla det obligatoriska, så att 

säga.
45

 

 

Här lyfter Peter en föreställning som kan finnas av att islam i stort sett bara innebär att vissa 

ritualer ska följas. Peter går emot den föreställningen genom att göra mer än det viktigaste 

inom islam, han utövar till exempel den andliga aspekten av islam utöver det obligatoriska. 

Jag frågar Bosse en litet annorlunda fråga, vad islam innebär för honom? Här följer en del av 

hans svar: 

 

B: Jag har väldigt mycket liberala åsikter. Det är alltid en utmaning när man är konvertit att 

också vara liberal.  

 

Bosse beskriver också att han är ”inspirerad av sufismen” och att kombinationen mellan att 

vara liberal och vara sufiskt inriktad kan vara omstridd. Jag undrar om Bosse menar att en del 

konvertiter ”sväljer allt med hull och hår”. Bosse svarar att de flesta gör det i början. Jag 

fortsätter med att konstatera att man vill ge järnet som konvertit. Bosse svarar: ”Ja och kanske 

inte ser vad som är kärnan och vad som är utanpåverk.” Han fortsätter: 

 

B: Och vad är kärnan för mig? /.../ vad är viktigast i islam? /.../det kan vara en sak för mig 

och en annan sak för dig. 

D: Vad är det viktigaste för dig inom islam då? 

B: Det viktigaste för mig, jag tycker gemenskapen är väldigt viktig.
46

 

 

Jag tycker mig här kunna se en föreställning om att konvertiter brukar bli väldigt strikta 

muslimer. När då Bosse som konvertit är mer liberal så går det inte ihop med denna 

föreställning. Därför blir det omstritt, tolkar jag genom Bosses svar. Bosse beskriver även att 

”islams kärna” kan uppfattas på olika sätt hos olika personer. 
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Sammanfattningsvis har jag här belyst olika förhållningssätt till diskurser inom islam och 

även vad islam/ att vara muslim innebär för de intervjuade. Det kan handla om allt ifrån en 

acceptans kring livet till en gemenskap.  

 

Sammanfattning 

 

Jag har i detta kapitel lyft fram att de intervjuade förhandlar i relation till mig och mina frågor 

och att detta framkallar olika slags ”svar”.  Det har förhandlats ett motstånd mot min styrande 

fråga kring identifikation på olika sätt. Informanterna har svarat mig att de är både svenskar 

och muslimer. Det handlar om överlappande identifikationer snarare än åtskilda positioner 

som min fråga kunde ge sken av att betyda. Det har framkommit att informanternas 

identifikationer växlar mellan olika identitetspositioner och att dessa växlar med situationer. 

Till exempel kan positioner variera mellan pappa, barn, fotbollstränare, elev och så vidare 

beroende på vilken situation det rör sig om. Jag har också belyst diskurser inom islam och 

förhandlingar relaterat till dem. En diskurs inom islam som jag kunde se var att vissa åsikter 

kan en del muslimer ha för att det finns en föreställning av att alla andra muslimer tycker så. 

Islam och att vara muslim kan för informanterna innebära allt ifrån att acceptera saker som de 

är, att gemenskapen är viktig till ”ett sätt att bli människa på”, som Olof uttrycker det.  
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KAPITEL 3: FÖRESTÄLLNINGAR OM MUSLIMER 

 

 

I detta kapitel undersöker jag vilka föreställningar om islam och muslimer de intervjuade 

möter i sin vardag. I det förra kapitlet blev det tydligt hur de intervjuade fick förhålla sig till 

rådande diskurser om islam dels från omgivningen och dels från min sida. Jag ställde väldigt 

styrande frågor, som intervjupersonerna på olika sätt gjorde motstånd mot. Så nu är det dags 

för mig att belysa dessa föreställningar.  Vilka diskurser om islam får jag syn på genom 

informanterna, hur ser de ut och när uppträder de? Hur ser stereotypa bilder ut av muslimer 

och islam? Är bilden av islam och muslimer mångtydig eller entydig? Halls begrepp 

stereotyper
47

 är ett redskap för mig för att förstå de diskursiva föreställningar som muslimer 

måste förhålla sig till. Gardell tar upp hur väst skapade diskursen innehållande ”De”-

orientalerna i motsats till ”Oss” uttolkare. ”Vi” fylldes med mening gentemot ”De”.
48

 Denna 

diskurs måste de intervjuade förhålla sig till än idag. Centrala frågor till intervjupersonerna 

är: 

 Hur upplever du den icke-muslimska omvärldens bild av dig i Sverige? 

 Är det skillnad på hur islam kontra muslimer porträtteras, tycker du? 

 

Identitet och plats 

 

I detta stycke belyser jag icke-muslimers bild av muslimer i Sverige med hjälp av Olofs 

intervjusvar. Jag tycker att Saids begrepp orientalism kan appliceras, då orientalismen 

innehåller föreställningar från den europeiska västvärlden kring Österlandet som annorlunda. 

Orienten, menar Said, hjälpte också till att bestämma Europa som en motstående bild.
49

 I det 

förra kapitlet tog jag upp Olofs kommentar att i Sverige, där en majoritet av befolkningen inte 

är muslimer, förknippas islam med arabländer. Därför har svenskar en orientalistisk diskurs, i 

vilken svenskar inte kan ses som att vara muslimer. Här visar sig konstruktionen av 

annorlundahet i en stereotyp bild av att muslimer automatiskt likställs med en annan plats, 

arabvärlden. Jag ser det som att i diskursen i Sverige, förenklas bilden av muslimer till en 

koppling till arabvärlden (platsen) och det bortses från avvikelser från denna bild. I denna 

diskurs ser jag också en orientalistisk föreställning om Österlandet, där i detta fall 
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muslimerna ses som annorlunda än människor i västvärlden. Orienten, här arabvärlden, ses 

som en motsats till Europa, här Sverige.
50

  

 

Olof tar upp ett exempel där han blev utskälld offentligt av en äldre människa och 

förmanades att åka hem. Här kan man undra hem till vilket land han ska åka, då Olof är född 

i Sverige? Här tolkar jag att den äldre mannen har en stereotyp bild av muslimer, att de 

förknippas med en plats eller för att tala med Said: att Orienten i sin snävaste mening också 

underförstått kunde betyda den islamiska Orienten.
51

 Alltså kanske mannen kopplar samman 

islam med orienten och där passar inte den svenska muslimen Olof in i bilden. Olof matchar 

inte heller den ensidiga bilden av muslimer där olikheter har utraderats, en stereotyp har 

skapats för att tala med Hall. Här sker återigen en koppling mellan identifikation (muslim) 

och plats (inte i Sverige). 

 

Stefan beskriver andra erfarenheter än Olof av bemötandet i Sverige och aktualiserar också 

en annan aspekt av kopplingen mellan plats och identitet. Stefan beskriver hur han som 

svensk muslim lättare kan tala för sig och att han upplever ett mer accepterande och 

avslappnat bemötande från omvärlden (i Sverige tolkar jag det som). Här kan jag tolka 

Stefans svenskhet (europeiskhet) som normbilden enligt Saids synsätt medan muslimer 

likställs med det annorlunda.
52

 Stefan menar att det kunde uppstå fler diskussioner gentemot 

honom än det skulle göra mot exempelvis en irakisk muslim. I dennes fall skulle det kopplas 

mer till hans/hennes härkomst medan det i Stefans fall skulle ses som ett tydligt val av 

religionen. Här kan jag se att identifikationen muslim kopplas ihop med en plats, arabvärlden. 

När det gäller en vit svensk muslim kopplas inte den religiösa identifikationen ihop med 

platsen Sverige. Enligt denna föreställning kan inte Stefan ha påverkats av platsen för sin 

religiösa identifikation utan där måste ett val ha gjorts. 

 

Reaktioner när de ”kom ut” som muslimer 

 

En händelse, som kan ge kunskap om hur muslimer betraktas är när intervjupersoner, som har 

konverterat, berättar för sin omgivning om det. Vilka reaktioner har detta vägval väckt? Hur 

beskrivs omgivningens respons på denna händelse? Jag lyfter fram Stefans beskrivningar som 
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ett exempel på hur reaktionerna kan gestalta sig. De andra intervjupersonerna lyfte aldrig 

riktigt fram reaktionerna på när de blev muslimer och jag hade inte heller med den frågan i 

mina ”grundfrågor”.  Annan forskning har emellertid visat att detta steg kan väcka negativ 

respons. Ask beskriver i sin avhandling hur två av intervjupersonerna, som båda har 

konverterat till islam, talar om reaktionerna från anhöriga vid konverteringen. De två 

kvinnorna beskriver konflikter med anhöriga och missförstånd och avsaknad av respekt från 

ursprungsfamiljerna. Ask förklarar dessa beskrivningar som ”förluster av socialt och 

kulturellt kapital” i och med konverteringen. Muslimer befinner sig på en låg nivå av 

samhällsstegen i ett icke-muslimskt svenskt sammanhang.
53

 

 

Stefan benämner upplevelserna av reaktionerna mot hans besked att bli muslim som 

omtumlande. Han beskriver hur hans dåvarande flickvän, som han numera är gift med, 

chockades över beskedet att han skulle bli muslim: 

 

S: Ja, /.../ med alla konsekvenser och det var som att slänga in en granat.
54

 

 

Stefan berättar om när han hade bestämt sig för att bli muslim, hur han gjorde då: 

 

S: Då bara berättade jag det för min omgivning. 

S: Och då kom det väldigt så där, bara: 

Va? Har du blivit galen, ungefär? 

S: Hur kommer det sig?
55

 

 

Stefan fick en kraftig reaktion mot sig där det plötsliga i beskedet ifrågasattes. 

I ovanstående citat beskriver Stefan reaktionen på beskedet: som om han hade slängt in en 

granat och han fick frågan varför? Jag kan även binda samman det med Olofs resonemang 

kring föreställningen i Sverige av islam som en arabisk religion. Det går inte ihop i den 

föreställningen att vara svensk och muslim. Det påminner också om konvertiterna i Asks 

avhandling som beskriver en övergång till islam med konfliktfyllda reaktioner från 

anhöriga.
56
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Kopplingen till terror 

 

Hur kan negativa reaktioner mot muslimer förstås? Stefan tar upp en händelse som kan tjäna 

som exempel: Han blev muslim ett år efter 11/9-attentatet. Detta har absolut påverkat bilden 

menar han.  Det skulle kunna översättas till hur bilden av muslimer kopplas samman med 

11/9-attentatet, enligt min tolkning. Stefan använder ju en talande liknelse när han beskriver 

reaktionerna på hans konvertering i termer av ”att slänga in en granat”. En granat kan tydligt 

kopplas till våld och terrorism.  Muslimer (i stället för orientaler) får en stämpel inkluderat i 

”mentalitetspaketet” av att vara potentiella terrorister. Det betyder dock inte att alla muslimer 

omedelbart ses som terrorister från hela omvärlden, men den stereotypa bilden finns hos 

många som inte är muslimer. Ask talar om ”guilt by association” när islam många gånger 

förknippas med terrorism.
57

 Hon hänvisar även till David Gunnarsson som i sin tur hänvisar 

till Håkan Hvitfelt, dessa tar upp att när det gäller muslimer förklaras drivkraften att begå 

terrordåd mer än hos andra grupper av religionen.
58

 Gardell skriver också om hur islam 

förknippas med terrorism, exempelvis i en terrorberedskapsövning utförd av SÄPO. FP-

politikern Fredrik Malm försvarade övningen med att hävda att de flesta terrorattentat begås 

av islamister.
59

 Senare belyser Gardell att det finns dåliga belägg för denna ”terrorislam”. 

Han hänvisar till EU-rapporter från 2006-2010 som visar att de flesta terrorattentat under 

dessa år begicks av sekulära självständighetsrörelser.
60

 

 

Klädsel som identitetsmarkör 

 

I detta avsnitt tittar jag närmare på hur vissa kläder kan bli till en markör för muslimsk 

identitet. Intervjupersonerna klär sig eller har klätt sig i olika grad på ett sådant sätt att de 

antas vara muslimer från omgivningens synvinkel. Klädsel som en lång skjorta och mössa i 

Olofs fall kan bli till en markör för identitet, religiös i detta fall. Men kläder skulle också 

kunna ses som en kulturell markör, exempelvis ”västerländska” kläder. Jag fokuserar här på 

frågan hur omvärldsbilden ser ut för intervjupersonerna. Och hur de intervjuade klär sig kan 

ge svar på frågan hur omgivningen märker att de är muslimer. De intervjuade är alla trots allt 

”vita” och uppfyller en vit norm i samhället. Jag hade inte denna fråga som grundfråga utan 

oftast tog intervjupersonerna upp klädsel när de beskrev omvärldsbilden. Det blir tydligt som 
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jag ser det att de inte uppfyller den vita samhällsnormen när de klär sig på ett sätt som gör att 

de tas för muslimer. Jag vill poängtera att de intervjuade klär sig mer eller mindre 

västerländskt och det kan även skilja sig beroende på situationer och vilken tid vi pratar om i 

deras liv. 

 

Jag frågar Peter hur han upplever den icke-muslimska omvärldens bild av honom i Sverige, 

och han svarar: 

 

P: Andra människor /.../ reagerar på att jag ofta klär mig på ett ganska tydligt sätt, som visar 

att jag är muslim.  /Kan ifrågasätta det kanske ibland.../
61

 

 

Han fortsätter: 

 

P: Men eftersom jag är en publik person, jag är en representant på ett sätt. Jag är en 

företrädare i så mycket, jag är imam, jag är också ganska synlig så som muslim, både i min 

appearance. Hur jag ser ut, hur jag klär mig och så vidare. Men också, att jag ofta pratar om 

islam i olika sammanhang.
62

 

 

Peter menar här att hans tydliga klädsel visar att han är muslim.  Jag ser här att klädseln blir 

till en synlig markör för religiös identitet. Stefan förklarar att han i början efter att han blivit 

muslim bar tydligare muslimska attribut och att han därför upplevde en förvåning och en 

nyfikenhet från omvärlden. Nedanstående var ett svar på min fråga om icke-muslimer ser 

honom som främst muslim eller svensk, alternativt både och: 

 

S: För några år sedan när jag hade mer utstuderat muslimska attribut. Jag märkte att det 

fanns mer en förvåning och kanske en nyfikenhet /.../ i samhället för att jag var uppenbart 

svensk .../ Jag var muslim och då kom inte de här automatiskt skeptiska känslorna från 

omgivningen eller på en arbetsplats till exempel. Och /…/ jag kunde ändå tala för mig och 

vara relativt avslappnad…/
63
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Stefan menar ovan att han uppenbarligen var svensk för omgivningen och dessutom muslim, 

denna kombination väckte intresse från omgivningen. Jag påstod senare i intervjun att han 

kanske blev mer accepterad för att han såg svensk ut och därigenom kunde vara mer 

avslappnad. Jag hävdade också att det kanske sågs som mer okej då att han var muslim också. 

Stefan höll med om båda dessa påståenden.  

 

Stereotypa egenskaper och tillskriven identitet 

 

Nu kommer jag komma in på föreställningar från omvärlden kring islam och muslimer. Så 

det handlar både om en mer generell föreställning och även mer specifika föreställningar som 

intervjupersonerna förmedlar. Hur omgivningen tillskriver intervjupersonerna olika 

identitetspositioner och sedan reproducerar stereotypa egenskaper förknippade med 

muslimer. 

 

Peter menar att vårt sekularistiska samhälle i Sverige länge har betraktat religion och gudstro 

som en avvikelse från normen, det har setts som löjligt eller gammaldags och förknippats 

med ett tvång som ”vi” har befriats från. Jag ser här i Peters beskrivning en sekularistisk 

svensk diskurs som även kan färga av sig i synen på islam. Jag frågar Peter om hur han 

upplever den icke-muslimska omvärldens bild av honom i Sverige och han svarar: 

 

P: En del människor tycker nog att jag är en fjant och försöker vara muslim eller så ser de 

mig som en slags förrädare som förråder min svenskhet genom att ta till mig islam och så 

vidare. Men jag vet också att väldigt många människor uppskattar att jag kan leva så att 

säga i båda världarna. Att jag kan vara både svensk och muslim, att jag kan vara en slags 

bro eller brygga mellan det svenska samhället och islam och muslimerna i dess olika 

tappning och former och så vidare.
64

 

 

Jag ser här en diskurs i vilken Peter uppskattas som en brobyggare mellan det svenska 

samhället och muslimer. En motsatt diskurs är här att Peter inte ses som svensk längre när 

han har blivit muslim. Det påminner om exemplet från kapitel 2 med Olofs 

midsommarfirande. Där skulle midsommarfirandet kunna ses som en situation som aktiverar 

en aspekt av svenskhet som inte kan inkluderas i hans muslimska identifikation till exempel 
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med alkoholförbud inom islam. Skillnaden är att det var Olofs egna känslor främst medan det 

i Peters fall är omgivningen som inte släpper in hans muslimska identifikation i svenskheten. 

 

Olof menar att omvärldsbilden av muslimer/ islam beror på vem man pratar om. Det är en 

komplex bild, som Olof målar upp. Han exemplifierar med att kristendomen kan ha en syn på 

islam/ muslimer, medan det kan finnas skillnader i synen inom kristendomen. Olof menar att 

det generellt finns stora kunskapsluckor kring vad islam är. Följande är en del av Olofs svar 

på hur omvärldsbilden av islam ser ut: 

 

O: Det är så otroligt olika.  

Men generellt så är det väldigt få som, tror jag, fattar vad det innebär att vara muslim. 

/…/Nästan alla träffar helt fel och förstår inte alls. 

D: Men om vi tar bara just dig personligen, hur upplever du omvärldens bild av dig som 

muslim i Sverige? 

O: Ja. Allt ifrån hjärntvättad till underlig till vidskeplig till avvikande till helt normal. Vissa 

ser mig nog bara som den jag är och andra ser mig nog alltid genom ett filter av sina 

fördomar om islam.
65

 

 

Senare i diskussionen till följd av ovanstående fråga säger Olof: 

O: Och känner man att jag vill inte träffa /.../ jag vill inte prata med någon. Då är det litet 

jobbigt om alla går och stirrar på en och sedan ser jag i deras ögon: kvinnohatare, extremist, 

taliban.
66

 

 

Jag tycker mig här kunna se en diskurs hos omgivningen där muslimer förknippas med 

kvinnohat och extremism. De ses som hjärntvättade, konstiga och annorlunda.  Här ser jag en 

orientalistisk diskurs i vilken muslimer som ses tillhöra Orienten betecknas som 

annorlunda.
67

 Men Olof kan också ses som helt normal, fortsätter han. Vidare, menar Olof, 

att vissa ser honom genom ”glasögon” bestående av fördomar mot islam, medan andra ser 

honom bara som han är, rakt upp och ner. Sociologen Stuart Hall beskriver hur orientalismen 

genom en uppsättning av idéer kunde förklara orientalens beteenden. Dessa idéer tillskrev 

orientalen en mentalitet etc. men viktigast av allt var att idéerna lät europén handskas med 
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orientalen som ett fenomen i besittning av regelbundna kännetecken.
68

 Det kan jag relatera 

till Olofs resonemang kring ”fördomsglasögon” från omgivningen gällande islam. Gardell 

beskriver hur västmakterna har skapat motsatspar som Väst/Öst, förnuft/oförnuft, 

utvecklad/outvecklad, civiliserad/barbarisk och så vidare.
69

 Det liknar Olofs beskrivningar av 

omgivningens syn på honom som muslim. 

 

Jag var intresserad av om islam skildras annorlunda än hur muslimer skildras. Ser 

skildringarna ut på samma sätt eller skiljer de sig? Nedanstående var en del av Olofs svar på 

min fråga: 

 

D: Är det skillnad på hur islam kontra muslimer porträtteras, tycker du? 

O: Nej.  

O: Inte tillräckligt mycket. Det är väldigt ihopblandat.
70

 

 

Här tycker jag mig se att stereotyper har skapats, begreppen islam och muslimer skildras 

ensidigt till följd av att olikheter bortses ifrån.
71

 

 

Bosse förmedlar bilden av honom som muslim – att han förväntas ha vissa åsikter utan att 

omgivningen frågar honom, vilket påminner om blickarna som Olof får från omgivningen: 

 

D: Ja, men hur upplever du att den icke-muslimska omvärldens bild av dig i Sverige är? 

B: Man pratar inte jättemycket om islam, men jag känner nog att grunden är /.../ väldigt 

fördomsfull. 

/B: man förväntas ha vissa åsikter och folk frågar inte vilka åsikter man har.../ 

B: Baserat på den personens förutfattade meningar, hur man är som muslim. 

D: Och vad tror du de förutfattade meningarna består i till exempel? 

B: Att man är väldigt konservativ till exempel. 

Att man uppfyller vissa fördomar om islam, typ att man är oerhört känslig ifall ens barn 

skulle välja en annan väg till exempel och så där.
72
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Senare säger Bosse: 

 

B: / det är inte fördomar men att man kanske förutsätter att man är väldigt praktiserande till 

exempel.../
73

 

 

Här kan jag se att Bosse i likhet med Olof målar upp en komplex bild av islam från 

omvärlden, där muslimer ses som konservativa samtidigt som det också kan tas för givet från 

omgivningen att muslimer är väldigt praktiserande, vilket Bosse ser som en positiv fördom. 

Bosse tar också upp en fördom från omvärldens sida där muslimer ses som kontrollerande 

gentemot sina barns livsval. Ask analyserar i sin avhandling hur kvinnorna som hon 

intervjuar positionerar sig så att de inte vill hindra sina barns frihet att göra ett eget val kring 

huruvida de ska vara utövande muslimer eller inte. Hon menar också att kvinnorna hanterar 

diskurser från omvärlden där muslimer i egenskap av att vara föräldrar ses som 

förtryckande.
74

 

 

Bosse beskriver en generell fördom mot muslimer: att de ses som konservativa (alltså 

motsätter sig förändringar). Said beskriver mellankrigstidens islamfokuserade orientalister, 

dessa kopplade också islam till ett motstånd mot förändringar.
75

 Jag ställer frågan till Bosse 

om han tycker att omgivningen främst ser honom som muslim, svensk eller bådadera. Så här 

svarar han: 

 

B: Nej men jag har häpnat ganska ofta./… jag jobbar på banken till exempel att plötsligt 

inser man att någon ny person, det första hon eller han vet är att jag är muslim./ /Jag hade 

något exempel med en ny chef, det var sju, åtta år sedan.../ Och hon visste inte till exempel 

om att jag hade varit sjukskriven något år innan, vilket är väldigt relevant för hennes jobb. 

Men hon visste om att jag var muslim.
76

 

  

Litet senare säger Bosse: 

 

B: /Och jag har vant mig vid att, jag har ändå haft samma arbetsgivare femton år.../ Ja, jag 

har vant mig vid att alla vet. 
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Det är så oerhört, oerhört centralt för människors uppfattningar. 

B: /Det är det i första hand de får reda på om mig.../
77

 

 

Det här citatet visar också hur föreställningar om muslimer kan drabba intervjupersonerna i 

deras vardag där den muslimska identiteten borde ses som underordnad. Som till exempel på 

en arbetsplats där personen befinner sig i en yrkesroll i första hand. 

 

Detta kan jag också koppla till den sekularistiska diskursen som Peter målade upp, där 

religion ses som en avvikelse från normen. Det första som Bosse förknippas med är det 

avvikande i form av religiös tillhörighet. Det verkar också här som att Bosses religiösa 

identifikation styr hur människor uppfattar honom i övrigt. Det skulle kunna ses som att 

Bosse i första hand är muslim ur omgivningens perspektiv. 

 

Sammanfattning 

 

I det här kapitlet har jag studerat vilka föreställningar om islam jag kan se genom intervjuerna 

både på en generell nivå men även riktat direkt mot informanterna. Jag har visat hur en 

koppling mellan identitet och plats kan se ut, där en muslimsk identitet kopplas ihop med 

arabvärlden och inte Sverige. Det framkom även en diskurs där en svensk muslim förknippas 

med ett val, att han/ hon har valt att bli muslim. Medan en irakisk muslim, till exempel, 

förknippas med islam på grund av sitt ursprung. Reaktioner från omvärlden efter 

konverteringen har jag visat kan vara väldigt chockartade. Jag har också tittat på hur klädsel 

kan bli till en markör för identitetspositioner, både kulturellt och religiöst. Genom de 

intervjuade kunde jag se olika stereotyper om muslimer som ”avvikande, underliga, 

kvinnohatare, extremister”
78

 och som ”fjantar” eller ”förrädare av sin svenskhet”.
79

 I nästa 

kapitel kommer jag ta upp hur informanterna förhåller sig till och hanterar andra människors 

fördomar om islam och muslimer. 
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KAPITEL 4: ATT HANTERA OMGIVNINGENS STEREOTYPA BILDER AV 

ISLAM OCH MUSLIMER 

 

 

I de tidigare kapitlen har jag tittat på förhandlingar om identiteten muslim och om stereotypa 

bilder av muslimer. I det här kapitlet ska jag visa hur intervjupersonerna förhåller sig till de 

egenskaper och identiteter de tillskrivs av andra. Hur hanterar de andra människors 

bemötande av dem som muslimer? Hur påverkas de i sin vardag och vilka strategier använder 

de sig av? 

 

Sprida rätt kunskap om islam 

 

Ett sätt att hantera andras fördomar om islam och muslimer är att på olika sätt försöka bemöta 

och förändra stereotypa bilder. Flera intervjupersoner berättar att de arbetar aktivt i olika grad 

för att ge en annan bild av islam, till exempel genom att sprida kunskap. Olof berättar att han 

arbetar med att föreläsa för skolklasser om islam, han brinner för att kunskapen om islam ska 

öka i samhället. Olof vill få skolelever att själva söka kunskap och inte bara lyssna på ”givna” 

bilder av islam. Min studie bekräftar därmed vad tidigare forskning visat. Karlsson Minganti 

beskriver tjejernas motiv till att medverka i hennes studie: det handlade just om att ändra på 

den negativa bilden av islam. I stället för en bild av islam som en förtryckande, 

gammalmodig och fientligt inställd religion, vill hennes informanter visa på kompatibiliteten 

mellan islam och demokratiska värden.
80

 

 

Olika förhållningssätt till klädsel 

 

I föregående kapitel visade jag hur vissa typer av kläder fungerar som visuella markörer för 

muslimsk identitet och att detta kan resultera i att intervjupersonerna råkar ut för fördomar 

eller kommentarer. Hur påverkar då sådana erfarenheter intervjupersonernas förhållningssätt 

och val av kläder? Stefan säger att han fortfarande blir bra bemött som muslim i Sverige. Han 

har numera ändrat sin klädsel till litet mer västerländsk, vilket gör att han får färre frågor från 

omgivningen. Det har blivit ”mer avdramatiserat” enligt Stefan. Även Bosse berättar för mig 

att han har ”västerländska” kläder på sig numera och att han klädde sig mer ”muslimskt”
81
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början efter att han hade konverterat. Bosse berättar att förutom att han har skägg (som han 

haft sedan 20-årsåldern) så syns det ej på honom att han är muslim idag. Jag ser det som att 

Stefans och Bosses val av ”västerländska” kläder kan underlätta vardagen eftersom de lättare 

smälter in. Det ser jag som ett tecken på att deras muslimska identitet inte blir lika uppenbar 

för andra människor i samhället. På så sätt kan de undvika att bli markerad som muslim och 

ifrågasatt. De anpassar sig därmed till normen genom att mer eller mindre dölja sina 

muslimska identiteter. Detta visar att kläder kan bli till en symbol för något annat, i detta fall 

den ”västerländska” kulturen. 

 

Olof berättar att han varierar mellan västerländsk klädsel och att klä sig mer muslimskt. Här 

skiljer sig Peter delvis från de andra, ”då han ofta klär sig på ett /.../ sätt, som visar att han är 

muslim”.
82

 Han säger också att omgivningen kan ha synpunkter på det ibland. Jag frågar Olof 

kring hur han upplever omvärldens bild av honom som muslim. Senare i samtalet kring denna 

fråga dyker klädtemat upp: 

 

O: Jag tycker ibland är det jobbigt, det är svårt att bara smälta in och vara för sig själv. Då 

får jag ta av mig mössan och den här långa skjortan.
83

 

 

Sedan undrar jag om Olof inte skulle kunna passera obemärkt med den långa skjortan? Olof 

svarar då att den är ”tillräckligt avvikande i Sverige”. Senare i intervjun med Olof säger jag 

att jag uppfattar att flera klädstilar finns representerade i Stockholm. Olof svarar: 

  

O: Ja, men folk tycker nog att de är olika, de är annorlunda, de är litet avvikande. Jag 

menar, det är lika svårt att vara punkare i Sverige som det är att vara muslim. Man får lika 

mycket blickar och det är litet jobbigt att få blickar ibland. Ibland är man inte någon offentlig 

person /.../.
84

 

 

Jag ser här en förhandling om identifikation. Olof klär av sig attribut som gör att han ses som 

muslim av omvärlden. Detta gör han för att kunna smälta in i omgivningen och kunna vara 

ifred. Detta visar hur kläder kan bli till symboler för religiös tillhörighet. 
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Stefan berättar om en ömsesidig bekant till oss som visar upp ett annat förhållningssätt till 

konverteringen till islam. Han är affärsman och bytte inte stil i och med att han blev muslim, 

utan han förblev samma person som innan och fortsatte att bära kostym, enligt Stefan. 

 

Undvika diskussioner 

 

Ytterligare en strategi som två av intervjupersonerna tydligt tar upp handlar om att försöka 

undvika diskussioner om religion. När jag ställer frågan till Bosse om hur han uppfattar 

omvärldens syn på honom, som främst muslim, svensk eller bådadera så svarar han inte 

direkt på frågan. När jag upprepar frågan så svarar han att ”man ibland kanske möts av en 

fördom” och Bosse lägger till att han ibland inte säger direkt att han är muslim till 

omgivningen. Bosse berättar att han har en liten ovilja att diskutera religionen med alla på sitt 

arbete på banken och förklarar det med svårigheten av att hantera vissa fördomsfulla 

kollegor. Här blir det tydligt att det ibland kan vara strategiskt att inte berätta om sin 

muslimska identifikation för att slippa omgivningens negativa ”blick”. Här följer ett utdrag ur 

intervjun: 

 

D: Ja, men kan det vara så att på banken att de pratar inte med dig för att det är en känslig 

fråga kanske, eller? 

B: Ja. Men vissa vill ju diskutera det, men jag kanske är litet avogt inställd till att diskutera 

med alla.  Det tror jag och det kanske blir ibland att man inte vet hur man ska hantera 

kolleger som då har helt andra åsikter, vissa är väldigt fördomsfulla.
85

 

 

Här ser jag ytterligare ett exempel på att Bosse vill undvika diskussioner med fördomsfulla 

personer. Här handlar det om att han inte vill prata om religion generellt med dessa kolleger, 

medan det i det förra exemplet handlade mer om hans muslimska identifikation. 

 

Olof tar upp ett exempel där han blev utskälld offentligt av en äldre människa och 

förmanades att åka hem. Olof menar att det är omöjligt att bemöta sådana utskällningar, det 

är bara att säga att man inte förstår vad han/hon menar, fortsätter han.  Annars, om konflikt 

uppstår, finns risken att Olof bidrar till en generaliserande bild av muslimer, att ”sådana är 

de”. Så tolkar jag Olofs förklaring på hans motreaktion. Jag ser Olofs förhållningssätt här 
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som ett sätt att undvika diskussioner för att inte befästa fördomar om muslimer på samma sätt 

som Bosse inte vill prata med fördomsfulla kolleger om islam. I båda fallen handlar det om 

att bemöta fördomar från andra. 

 

Ansvar för andra muslimers handlingar 

 

Intervjuerna visar också hur informanterna förhåller sig till ett slags kollektivt ansvar som 

muslimer. Det vill säga att de förhåller sig till förväntningar om att de som muslimer måste ta 

ställning till eller förhålla sig till vad andra muslimer gör och inte gör.  

 

I intervjun med Bosse ställer han sig följande fråga: 

 

B: Ska man behöva ta ansvar för vad andra muslimer gör, ska man inte överhuvudtaget prata 

om det, eller ska man lägga det åt sidan för man tycker jag behöver inte ta ansvar för det? 

Jag vet inte, jag är väldigt ambivalent.
86

 

 

Jag frågar då Bosse om han tycker att han behöver ta ansvar för vad andra muslimer gör eller 

inte? Bosse svarar igen att han ”är ambivalent”. Senare frågar jag honom på vilket sätt han 

tycker att han behöver ta ansvar. Bosse svarar: 

 

B: Jag tror ibland att det kan vara viktigt att man berättar för andra vad man själv tycker och 

att man faktiskt inte accepterar sådana här avarter.
87

 

 

Å andra sidan, fortsätter Bosse: 

 

B: Varför ska vi ta avstånd från extremister? Det är ju som man skulle säga att om inte jag 

tar avstånd så är jag en av dem. Varför ska ni tro att jag är en av dem?
88

 

 

Senare i diskussionen tar jag upp problemet med extremister inom islam som förstör. Bosse 

kommenterar det med att ”om man inte säger någonting” så ”blir det som att man håller med 
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/.../ extremisterna”. Han lägger till: ”om man inte själv faktiskt säger att, nej men hallå, jag 

tycker annorlunda”.
89

 

 

Bosse visar här upp en ambivalent inställning till huruvida han ska behöva ta ansvar för andra 

muslimers beteenden. Jag kan här se en diskurs med ett dikotomiskt innehåll: Antingen tar 

muslimer avstånd från extremister och då är det ”okej” eller så blir de automatiskt extremister 

själva. Denna diskurs visar Bosse upp ett ambivalent förhållningssätt till.  Jag hänvisar här till 

min tidigare diskussion kring terror och islam, där islam ofta förknippas med terrorism som 

Ask har beskrivit.
90

  Religionen ges oftare skulden till terrorism hos muslimer än hos andra 

grupper.
91

 Gardell menar genom att referera till EU-rapporter att det finns dåliga belägg för 

denna ”terrorislam”.
92

 Den här diskursen där islam kopplas till terror tvingar så att säga in 

muslimer i den här positionen där de kan känna att de behöver ta ansvar för vad alla muslimer 

gör, något de också gör motstånd mot. 

 

En av de företeelser som Olof avskyr allra mest är när muslimer beter sig illa i islams namn. 

Ett exempel som vi diskuterar är terrorattentatet på tidningen Charlie Hebdo i Paris, vilket 

även kom upp i intervjun med Bosse. Orsakerna till Olofs avsky är dels att den som ser detta 

får en felaktig bild av islam och hindras dessutom att komma närmare Gud, menar han. Dels, 

menar Olof, att han själv kommer att förknippas med dessa terrorister, vilket hans ego inte 

gillar, enligt honom själv. Det argumentet är felaktigt, fortsätter Olof. Jag uppfattar det som 

att Olof menar att det är ett egoistiskt argument, som inte är i enlighet med islam. 

 

Jag ser här att Bosse och Olof visar upp litet annorlunda förhållningssätt, Bosse är ambivalent 

kring ansvarsfrågan medan Olof reagerar med avsky när muslimer beter sig illa i islams 

namn. Bosse tycker å ena sidan att det är viktigt att vara tydlig med att det inte är acceptabelt 

med terrorister inom islam men å andra sidan tycker han inte att han måste ta ansvar för dem. 

Han ifrågasätter varför han ska betraktas som terrorist bara för att han inte tar avstånd. Olof 

tar upp en annan aspekt, nämligen problemet med att de som ser dessa terrorhandlingar får en 

snedvriden bild av islam och hindras komma närmare Gud. Det är både en religiös aspekt och 

en problematisering av en fortsatt negativ bild av islam som Olof lyfter fram. 
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Kritik mot samhället 

 

Ett sätt att hantera fördomar eller omvärldens negativa föreställningar om muslimer är att 

uttrycka kritik mot samhället och det offentliga samtalet. Det handlar dels om kritik mot hur 

media jobbar, dels om ”normaliseringen av Sverigedemokraterna”.   

 

Jag tar upp frågan om det är någon skillnad i hur islam kontra muslimer porträtteras av 

omvärlden? Jag frågar Olof men han tycker inte det, åtminstone ”inte tillräckligt mycket”.  

Olof fortsätter sedan med kritik mot media: 

 

O: Jag tror allting med ordet sm: muslim, islam, islamism. Allting det där blandas ihop till en 

enda grej som färgar alla av oss som är muslimer. Och folk inom media. De gör inte sitt jobb 

tillräckligt bra.
93

 

 

Olof fortsätter med att ta ett exempel: Det sändes ett avsnitt av Uppdrag Granskning om en 

ISIS-krigare. Olof fortsätter: 

 

O: En svensk, utlandsfödd svensk muslim i Göteborg /.../  som intervjuas för Uppdrag 

Granskning.
94

  

 

Olof säger att ISIS-krigaren fick stå ”helt oemotsagd” och att ”det var världens reklam för 

ISIS”. Jag frågar Olof vad han tycker hade varit bättre att göra i programmet? Han svarar då 

att insatta personer antingen under intervjun eller efteråt ”dissekerar vartenda ord” ISIS-

krigaren har yttrat. Detta för att visa ”att islam är inte så här” menar han. 

Olof tar senare ett exempel för att illustrera vad han tycker: 

 

O: Jag skulle vilja säga, jag brukar säga till skolklasser. Om Uppdrag Granskning dömdes 

enligt internationella terror-regler så hade hela redaktionen hamnat på Guantanamo Bay. 

De flesta på Guantanamo Bay har inte gjort någonting som har gjort reklam för ISIS.
95
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Här tycker jag att Olof visar upp att Uppdrag Granskning, i och med att ISIS-krigaren får 

vara oemotsagd, riskerar att måla upp en negativ och ensidig bild av islam för TV-tittarna: att 

så här är islam. I stället för att låta kunniga människor komma med motargument och belysa 

motsatsen.  

 

Jag frågar Stefan om hur han upplever den icke-muslimska omvärldens bild av honom i 

Sverige? Han svarar att terrorattentatet 11/9 i USA har påverkat bilden, eftersom han blev 

muslim ett år efter attentatet. Stefan menar att konsekvenserna efter attentatet påminner om 

nuvarande ”status” i omvärldens bild av islam och muslimer. Han säger att ”nu har det blivit 

ännu mer tydligt vilka som står upp för religiös mångfald /.../ och vilka som är mer skeptiska, 

kritiska”. Han menar då i samhället generellt. Han säger vidare: 

 

S: Alltså, synen på muslimer och islam har blivit mycket allmänt mer negativt laddat. Står det 

någonting i tidningarna om muslimer eller islam så är det oftast i någon negativ, negativt 

sammanhang.
96

 

 

Jag ser här två motstridiga diskurser som Stefan lyfter fram, en där religiös mångfald 

accepteras och en annan diskurs där människor är mer motståndare till denna företeelse. Även 

fast Stefan inte explicit säger det så tolkar jag hans uttalande om tidningar som en kritik mot 

bilden av muslimer och islam som de för fram. Att den är för ensidigt negativ. Det här 

påminner om Olofs exempel från Uppdrag Granskning, där jag också kan se en ensidig bild 

av islam som Olof kritiserar. 

 

Bosse beskriver en annan bild av islam och muslimer. Jag ställer frågan till honom om han 

tycker att begreppen islam och muslimer har olika innebörd, han svarar att det är så och 

fortsätter: 

 

B: Islam är mer normativt, så klart, samtidigt som man kan se islam som levd islam eller 

kollektivet muslimer också. Så att det finns islam på olika sätt, absolut. Och muslimer, det är 

i allmänhet vi som har den här religionen.
97
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Här beskriver Bosse att islam kan vara både hur muslimer bör leva, men också handla om 

”levd islam” eller om gruppen muslimer. Alltså finns det olika betydelser av begreppet islam 

och skillnader mellan begreppen islam och muslimer. Det motsäger alltså hur media klumpar 

ihop islam- och muslimrelaterade begrepp till en och samma sak. Det sker hos media enligt 

Olof ett skapande av stereotyper för att tala med Hall, där skillnader mellan begreppen islam 

och muslimer ignoreras vilket leder till en ensidig bild. 
98

 

 

Alla informanterna tog i olika grad upp problem i samhället med fördomar mot muslimer 

generellt. Deras erfarenheter av islamofobi kan här kopplas till en övergripande samhällelig 

kontext och till de negativa och stereotypa egenskaper som de förknippas med. Det är dock 

bara Bosse som specifikt tar upp ”normaliseringen av Sverigedemokraterna”
99

 som ett 

samhällsproblem. Normaliseringen av SD:s åsikter kan föra med sig ett ökat motstånd mot 

muslimer i Sverige. Jag har hört flera exempel på muslimska kvinnor med sjalar som blir 

attackerade. Det skulle kunna vara en följd av politiskt inflytande för detta parti. Risken är att 

samhället blir mer polariserat mellan ett ”vi” och ett ”de”. Jag upplever en generellt sett mörk 

bild av islam och muslimer i Sverige och frågar sedan vad Bosse tycker: 

 

B: Nej, jag skulle inte säga att den är mörk, men den är ambivalent skulle jag säga. 

D: Det skedde en del attentat mot moskéer här. Vad tror du det kan bero på? 

B: Det är så svårt att bedöma vad det är för grupper som gör det. Om det är en grupp eller 

om det bara är några få individer.
100

 

 

Bosse fortsätter med att säga att ”det är klart att det påverkar” och sedan att ” normaliseringen 

av Sverigedemokraterna” är ”ett stort problem /…/ och en stor oro.” Jag frågar sedan Bosse 

om vad han tycker om SD och att de har kommit in i ”finvärmen”. Bosse tycker att ”det är 

väldigt upprörande” att väljarna och media lätt har kunnat manipuleras så att de har fått det 

här inflytandet ”när det faktiskt är ett nynazistiskt parti i grunden” som Bosse avslutar med. 

Vidare säger Bosse: 

 

B: Och alla de här argumenten efter valet att nu har de fått tolv procent, nu måste vi lyssna 

på dem. Framförallt borgare på Östermalm som aldrig skulle säga, nu har vänsterpartiet fått 
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tolv procent- nu måste vi lyssna. Så det är väldigt avslöjande tycker jag på vilka åsikter man 

faktiskt tycker är okej.
101

  

 

Bosse ser generellt en tvetydig bild av muslimer i Sverige och pekar ut ”normaliseringen av 

Sverigedemokraterna” som ett stort problem. Jag kan här se att Bosse pratar om en diskurs i 

Sverige som har utvecklats där SD:s åsikter lyssnas på och mer och mer ses som okej. 

 

Sammanfattning 

 

I det här kapitlet har jag tagit upp hur intervjupersonerna förhåller sig till olika stereotypa 

bilder av islam och muslimer. Det finns olika förhållningssätt: att ändra klädsel, att undvika 

diskussioner som kan spä på fördomar eller undvika diskussioner med fördomsfulla 

arbetskollegor. En frågeställning har varit huruvida ett ansvar ska tas för andra muslimers 

gärningar. Svaren har varit ambivalenta, å ena sidan är det viktigt att tydligt ta ställning emot 

extremister. Å andra sidan säger en informant att ett undvikande av att ta avstånd inte ska 

leda till ett likställande hos andra av att han är terrorist. Jag avslutade kapitlet med att ta upp 

kritik mot samhället där det framkom att media inte gör det de ska göra i skildringen av islam 

och muslimer. De spär snarare på stereotypa föreställningar om islam och muslimer och ger 

oftast ensidigt negativa bilder runt dessa teman. Avslutningsvis behandlar jag hur en 

informant ser ett stort problem med att Sverigedemokraternas åsikter håller på att 

normaliseras i det svenska samhället. 
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KAPITEL 5: SAMMANFATTNING 

 

 

Jag har i denna uppsats tittat på fyra ”vita” muslimska män i Sverige, hur de identifierar sig 

själva i förhållande till omgivningens bild av dem. En del av mitt kunskapsmål har varit att 

nyansera den generellt sett stereotypa bilden som finns av muslimer i Sverige. Mitt syfte har 

varit att undersöka ”vita” svenska muslimers självbild i relation till omvärldens bild av dem i 

Sverige. Jag motiverar mitt val att bara intervjua vita män i Sverige med att detta område inte 

har belysts tidigare. Jag har försökt att få fram olika omvärldsbilder av muslimer genom 

informanternas olika berättelser. De centrala frågeställningarna har varit hur informanterna 

identifierar sig, hur de beskriver omvärldsbilden samt hur de hanterar dessa beskrivna 

omvärldsbilder: Jag bröt ner dessa frågeställningar i tre teman: Förhandlingar om identiteten 

muslim, Föreställningar om muslimer och Att hantera omgivningens stereotypa bilder av 

islam och muslimer. Dessa teman går ihop med varandra en hel del. 

 

Jag har haft ett postkolonialt perspektiv i denna studie, där jag har inspirerats av Said. Det 

postkoloniala tänkandet lever i allra högsta grad kvar i synen på ”de andra” utanför 

västvärlden, även i Sverige, trots att landet aldrig har varit någon betydande kolonialmakt. 

Said beskriver orientalismen som den europeiska västvärldens bild av Österlandet som 

annorlunda.
 102

 Sociologen Stuart Hall beskriver också hur orientalismen genom olika idéer 

kunde förklara orientalens beteenden.
 103

 Jag har använt begreppet kulturella förhandlingar 

som Karlsson Minganti använder för att beskriva processer i vilka människor kämpar för 

tolkningsföreträde.
 104

 I min studie har intervjupersonerna förhandlat både gentemot mig som 

intervjuare, mot andra muslimer och mot den icke-muslimska omvärlden. Det har handlat 

mycket om vem det är som bestämmer de intervjuades identitet. Hall använder begreppet 

stereotyper: Dessa uppkommer i stora drag genom en kollaps av olikheter som leder till en 

ensidig beskrivning. Denna förenkling kopplas sedan till ett subjekt eller en plats.
105

 Jag har 

tittat på stereotypa föreställningar från omgivningen gentemot muslimer och hur mina 

informanter har förhållit sig till dessa.  
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Metoden som jag har använt mig av är intervjuer. Tre av intervjuerna gjorde jag ”öga mot 

öga” medan en intervju gjordes per telefon. Jag fick ett digert material att arbeta vidare på 

genom dessa samtal. Jag är själv muslim och har därför varit i en ”insider”-position i detta 

arbete. Då jag däremot upplever att jag inte besitter lika mycket kunskap om islam som de 

personer jag intervjuade, skulle jag även kunna ses som en ”outsider”. En fördel med att vara 

”insider” kan vara att det förmodligen är lättare att få igång ett samtal med sina informanter. 

En nackdel kan vara att de kanske förutsätter att intervjuaren kan vissa saker redan och därför 

inte pratar om de sakerna. Därigenom kan forskaren gå miste om svar som kunde vara 

relevanta.  

 

Det första empiriska kapitlet- Förhandlingar om identiteten muslim- behandlade hur 

informanterna såg på sig själva och även hur de förhandlade gentemot mig som intervjuare, 

gentemot andra muslimer och gentemot en icke-muslimsk omgivning. Jag ställde en 

problematisk fråga som ”stängde in” intervjupersonerna i att identifiera sig som muslim, 

svensk eller både och. Jag menade egentligen inte att dessa kategorier är oförenliga på något 

sätt, men formuleringen av frågan blev problematisk. Å andra sidan fick jag genom denna 

fråga syn på förhandlingar kring identiteten muslim, då intervjupersonerna på olika sätt 

gjorde motstånd mot denna riktade fråga. Dels så framhöll alla mer eller mindre att de var 

både svenskar och muslimer så tyngdpunkten låg snarare på både och i stället för antingen 

eller. Dels så svarade de med fler möjliga identitetspositioner som pappa, man, människa. En 

annan av de centrala frågorna i detta kapitel var vad islam innebar för intervjupersonerna. 

Svaren relaterade dels till att vara människa, dels till en acceptans av saker och ting och dels 

till en känsla av gemenskap. Det framkom också att identifikationerna varierade beroende på 

situation och plats. Att identifiera sig som pappa kanske görs mer i familjesituationer, medan 

att vara fotbollstränare förknippas med just dessa situationer. När jag kommer och intervjuar 

informanterna kring islam så kanske de påminns mer om sin muslimska identitet. När det 

gäller diskurser inom islam så tar en av intervjupersonerna upp hur en del muslimer tycks tro 

att de tycker en viss sak bara för att alla andra muslimer har samma åsikt. 

 

I kapitel 3-Föreställningar om muslimer- har jag belyst de diskurser som informanterna 

förhåller sig till. Förhållningssättet berättade jag om i föregående kapitel. Viktiga frågor var: 

Hur beskriver intervjupersonerna de stereotypa föreställningar om islam som omgivningen 

förmedlar? När, var och hur uppträder dessa stereotyper? Olof tar upp hur bakgrunden till 

undringen i Sverige kring hur människor kan vara svenskar och muslimer är att det inte går 
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ihop för frågeställaren. Islam förknippas med arabvärlden, vilket jag ser som en orientalistisk 

diskurs. Identiteten muslim förknippas här med en abstrakt plats, arabvärlden. Det 

framkommer också i mitt material att begreppen islam och muslimer klumpas ihop till stor 

del från omvärldens sida, stereotyper skapas med andra ord. Klädsel fungerar som en viktig 

markör för muslimsk identitet. Peter beskriver att det faktum att han klär sig på ett så pass 

tydligt sätt så att omgivningen uppfattar honom som muslim kan resultera i ifrågasättande. 

Exempel på negativa föreställningar från omgivningen som informanterna uppfattar att 

omgivningen har är att de är fjantiga, att de ”förråder sin svenskhet”
106

 eller att de ses som 

”hjärntvättade, kvinnohatare eller talibaner”
107

. De kan också ses som konservativa, som 

Bosse uttrycker. Samtidigt tror Peter att han också kan ses från vissa ur omgivningen som en 

viktig länk mellan det svenska samhället och muslimer. Jag har också tagit upp reaktioner 

från omgivningen på beskedet kring konverteringen. Det kunde jämställas med ” att slänga in 

en granat”.
108

 Det ser jag som en talande liknelse förknippat med våld och terrorism, som just 

muslimer ofta förknippas med. 

 

I det sista empiriska kapitlet - Att hantera omgivningens stereotypa bilder av islam och 

muslimer- har jag belyst hur intervjupersonerna förhåller sig till och bemöter stereotyper och 

diskurser vilka jag beskrev i kapitel 3. Jag har tagit upp olika strategier för bemötande som att 

undvika diskussioner om islam, användning av klädsel för att förhandla sin identitet och så 

vidare. När det gäller klädsel som förhandlingsverktyg berättar Stefan att han i dag klär sig på 

ett mer ”västerländskt” vis, vilket gör att han inte får så mycket frågor från omgivningen. Jag 

tolkar det som att han då lättare smälter in i en svensk normativ klädsel och i viss mån döljer 

sin muslimska identifikation. Olof säger att han för att kunna slippa bli ifrågasatt behöver ta 

av sig de kläder som signalerar att han är muslim. Annars riskerar han fördömande blickar 

som han tycker det är jobbigt att få emot sig.  En annan strategi som jag har tagit upp är att 

sprida rätt kunskap om islam. Olof är engagerad i att föreläsa för skolungdomar om islam. 

Jag tolkar det som att han vill ändra på den negativa föreställningen om islam, att eleverna 

ska kunna söka efter en alternativ bild. Bosse tar också upp normaliseringen av ett 

riksdagsparti, Sverigedemokraterna, som problematisk. Han menar att deras åsikter ses som 

mer acceptabla nu än tidigare. Bosse ser att det riskerar att piska upp en mer och mer negativ 

stämning i Sverige. 
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Jag tycker att jag med denna studie kring vita muslimers identitetsprocesser i Sverige har 

bidragit till att belysa en mångfacetterad bild av muslimer och islam. Jag hoppas också att jag 

har visat att det inte finns någon motsättning mellan att vara svensk och muslim. 
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KÄLLOR OCH LITTERATUR 

 

 

Otryckta källor 

 

Intervjuer 

 

1. Namn: ”Stefan” (fingerat) 

Yrke: Vårdare 

Födelseår: 1970 

Kön: Man 

Intervjudatum: 2015-04-11 

Intervjulängd: Ca 1,5 h 

Intervjun utförd av författaren 

2. Namn: ”Olof” (fingerat) 

Yrke: Verksamhetssamordnare 

Födelseår: 1969 

Kön: Man 

Intervjudatum: 2015-04-15 

Intervjulängd: 1 h15 min 

Intervjun utförd av författaren 

3. Namn: ”Bosse” (fingerat) 

Yrke: Banktjänsteman 

Födelseår: 1971 

Kön: Man 

Intervjudatum: 2015-04-23 (per telefon) 

Intervjulängd: Knappt 1 h 

Intervjun utförd av författaren 
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4. Namn: ”Peter” (fingerat) 

Yrke: Imam, lärare (tjänstledig) och verkställande direktör 

Födelseår: 1958 

Kön: Man 

Intervjudatum: 2015-04-24 

Intervjulängd: Ca 1 h 5 min 

Intervjun utförd av författaren 
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